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A1 
Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének  

12/2012. (VII. 06:) önkormányzati rendelete  
 

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

 
 
Ibrány Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 
18.§.(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) 3.§. helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) Az önkormányzat a közszolgáltatások körében az alábbi feladatokat látja el: 

1. a településrendezés és a településfejlesztés, 
2. az épített és természeti környezet védelme, 
3. a vízrendezés, csapadékvíz- elvezetés és csatornázás,  
4. a lakásgazdálkodás,  
5. a köztemető fenntartása, 
6. a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
7. a köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság 

helyi feladatairól, 
8. óvodai nevelés,  
9. általános iskolai oktatás és nevelés,  
10. egészségügyi és szociális ellátás,  
11. a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok,  
12. a közművelődési, tudományos, művészeti és a sport tevékenység támogatása, 
13. a nemzetiségi és etnikai nemzetiségi jogai érvényesítésének biztosítása,  
14. a városüzemeltetési feladatok ellátása.  

 
 

(2) Az önkormányzati képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező 
feladatain túl az alábbi önként vállalt feladatokat látja el: 
1. 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 
érdekében gyermekház működtetése 
2. PPP beruházás keretében tanuszoda fenntartása 
3. kistérségi járóbeteg szakrendelés egészségügyi intézmény működtetése 
4. Helyi Sportegyesület - Futballcsapat támogatása 
5. Nyári szabadidős programok támogatása 
 6.  Tűzoltó Egyesület, Tűzoltó Köztestület támogatása 
 7.  Polgárőrség támogatása 
 8.  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása” 
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2.§ 
 

A Rendelet 6.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő új (5) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A képviselő-testület munkájában teljes körű tanácskozási joggal rendszeresen 
képviseletet biztosít a helyi rendőrőrs parancsnokának, és Kertváros településrész lakossági 
képviselőjének. 
 
(5) A képviselő-testület munkájában rendszeres képviseletet biztosít az önkormányzati 
fenntartású, valamint az ibrányi székhelyű kistérségi intézmények vezetőinek azzal, hogy az 
általuk képviselt intézmény tevékenységéhez kapcsolódó témákban tanácskozási joguk van. „ 

 
3.§ 

 
A Rendelet 8.§. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A képviselő testület ülésére a jegyzőn túl 
            1.teljeskörű  tanácskozási joggal állandó meghívottként az aljegyzőt, Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,  helyi rendőrőrs parancsnokát és  Kertváros 
településrész képviseletét ellátó állampolgárt, 

2. tevékenységéhez kapcsolódó témában tanácskozási joggal állandó meghívottként az 
önkormányzati fenntartású és ibrányi székhelyű kistérségi intézmények vezetőit, és a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda és Építésügyi Iroda vezetőit 

   meg kell hívni.” 
4.§ 

 
A Rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„10. §. 

 
(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási 
joga nincs, a polgármester azonban engedélyt adhat a vitában való részvételre 3 perces 
hozzászólás erejéig. 
 
(2) Amennyiben a vitában való részvétel során indokolt, úgy az ülésen megjelent állampolgár 
részére az (1) bekezdésben meghatározott időkorláton túl, azzal megegyező ideig a 
polgármester ismételten még egy alkalommal lehetőséget adhat a  viszontválaszra. 
 
(3) Zárt ülés tartására az önkormányzati törvény rendelkezései vonatkoznak. „ 

 
5.§ 

 
A Rendelet  VI. Fejezetének címe Települési Nemzetiségi Önkormányzatra változik, és a 46, 
47 és 48 .§-ok  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
 
 

„TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
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1. Nemzetiségi önkormányzat testülete 

 
 

46. §. 
 
(1) A nemzetiségi önkormányzati testület tagjainak száma 4 fő.  
(2) Az ülés összehívásával, vezetésével, valamint a testületnek saját szervezetével, 
működésével kapcsolatos szabályokat a nemzetiségi önkormányzat saját határozatával 
megállapított Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.  
 
(3) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és 
egyetértési jogait a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint 
gyakorolja. 
 

2. Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési, egyetértési joga 
47.§ 

 
(1) A települési nemzetiségi önkormányzatot véleményének kifejtésére, illetve egyetértésének 
megadására a polgármester írásban hívja fel.  
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezését, javaslatát, véleményét, 
egyetértését a polgármesterhez juttatja el, amelyet a Képviselő-testülettel a kapcsolódó 
előterjesztés tárgyalásakor ismertetni kell.  
 
 

3. Nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása 
 

48.§. 
 
(1) A települési önkormányzat képviselő testülete a nemzetiségi önkormányzat részére a 
feladatai ellátásához az önkormányzat éves költségvetését megállapító helyi önkormányzati 
rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati támogatást nyújthat.  

 

(2) A települési önkormányzat képviselő testülete külön rendeletben rendelkezhet a 
nemzetiségi önkormányzat használatába adható vagyonról (a vagyontárgyak és pénzeszközök 
pontos megjelölésével).  

 

(3) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működéshez igazodóan térítésmentesen a 
Polgármesteri Hivatalban helyiséghasználatot biztosít. A polgármesteri hivatal útján 
gondoskodik küldemények postázásáról, továbbításáról, ügyviteli segítséget és igény esetén 
szakmai segítséget nyújt, és viseli az ezzel járó költségeket. 

 
(4) A települési nemzetiségi önkormányzat testületi munkáját és önkormányzati működését a 
jegyző által kijelölt Hivatali dolgozó- aljegyző segíti.  
 
 
(5) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerint 
biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges 
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tárgyi feltételeket és a Hivatal útján gondoskodik a működéssel, gazdálkodással, testületi 
tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli feladatok ellátásáról.” 
 
 
 

6.§ 
 

A Rendelet a következő VII. Fejezettel, 49, 50 és 51. §-al egészül ki: 
 

„VII. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 
 

1.Az önkormányzat vagyona 
 

49.§ 
 
(1) Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival 
önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
 
(2) Az önkormányzat vagyonát elsődlegesen a kötelező közszolgáltatások biztosítása 
érdekében kell hasznosítani. Az önként vállalt feladatok céljára vagyonfelhasználásra akkor 
kerülhet sor, ha az önkormányzat a vagyonával a törvényen alapuló közszolgáltatásokat 
teljesítette. 
 
(3) Az önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen, illetőleg korlátozottan 
forgalomképes körét, valamint a vagyontárgyakról való rendelkezés feltételeit a képviselő-
testület külön rendeletben állapítja meg. 
 
(4) A település vagyoni helyzetének alakulásáról a képviselő-testület a lakosságot a helyi sajtó 
útján is tájékoztatja. 

 
2. Az önkormányzat költségvetése 

 
50.§. 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről rendeletet alkot.  
 
(2) A gazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat a költségvetésről szóló rendelet állapítja 
meg. 
          3.Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 
 
 

51. § 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az Önkormányzati törvényben 
meghatározott szabályok irányadók. 
 

4.Önkormányzati intézmények gazdálkodásának ellenőrzése 
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52. § 
 
Az önkormányzat által fenntartott intézmények pénzügyi ellenőrzését a Közép-Szabolcsi 
Többcélú Kistréségi Társulás keretében működő belső ellenőrzési igazgatási társulás belső 
ellenőre látja el.” 
 

7.§ 
 

Záró rendelkezés 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Ibrány, 2012. június 26.  
 
     Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária  
     polgármester    jegyző 
 
 


