
Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul: 

A Rudabánya Város önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 21. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, valamint 

az önként vállalt feladatait, saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.  

 

2.§ 

A rendelet 9.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A képviselő-testület adott félévi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-

testület által határozattal elfogadott féléves munkaterv tartalmazza. Az féléves munkatervben 

az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni. 

 

3. § 

A rendelet 11.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület 

ülését a Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény tanácskozó termébe vagy a Gvadányi 

József  Művelődési Házba kell összehívni.  

 

4.§ 

A rendelet 14.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal 

kézhez kell kapni a meghívottaknak. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag 

postázásáról, érintettekhez való eljuttatásáról. 

 



5.§ 

A rendelet 14.§ (6) bekezdés c) és d) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

c) önkormányzati intézmény vezetőinek 

d) a nemzetiségi önkormányzat elnökeinek 

 

6.§ 

A rendelet 16.§ (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

b) a nemzetiségi önkormányzat elnökeinek 

 

7.§ 

A rendelet 60.§-a az alábbiak szerint módosul: 

(1) A képviselő-testület tagjai sorából egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a 

polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el. 

 

8.§ 

A rendelet 62.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjainak száma 7 fő, ebből 5 fő képviselő-testületi tag, 2 

fő külsős tag. 

 

9.§ 

A rendelet 62.§ -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

(6) A létrehozandó bizottság tagjaira bármely képviselő-testületi tag tehet javaslatot. 

 

 

10.§ 

A rendelet 64.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) A Pénzügyi-és Szociális Bizottság feladat-és hatásköre az Mötv. 120.§-ában foglalta-kon 

kívül: 



a) rendelet-tervezetek véleményezése 

b) felhalmozási kiadások előterjesztésének előzetes írásos véleményezése, 

c) az alpolgármester díjazásának emelésére vonatkozó javaslat kidolgozása és benyújtása 

a képviselő-testület elé, 

d) a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat kidolgozása és benyújtása a 

képviselő-testület elé, 

e) javaslattétel a helyi szociális háló fejlesztésére, 

f) javaslattétel a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére, 

g) a terv szerinti gazdálkodás figyelemmel kísérése, javaslattétel a gazdálkodással 

összefüggésben, 

h) a költségvetési terv megalapozását célzó rendeletmódosítások kezdeményezése, 

i) az Mötv. 37.§-ban meghatározott a képviselő vagy a polgármester 

összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezés kivizsgálása, 

j) az Mötv. 39.§ (3)-(4) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az 

ellenőrzésre kezdeményezés érkezik, 

k) az j) pontban leírt eljárás lefolytatását követően az Mötv.39.§ (4) bekezdése szerint az 

eredményről a képviselő-testület tájékoztatása, 

l) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti és állandó jelleggel 

átruházott hatáskörben,  

m) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti és állandó jelleggel 

átruházott hatáskörben,  

n) ellenőrzési feladatok ellátása, 

o) az Mötv. 39.§ (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,  

 

11.§ 

A rendelet 71.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Rudabánya Városban közvetlenül megválasztott német és roma települési nemzetiségi 

önkormányzat működik. 

 

12.§ 



 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                                                                                              Jegyző hiányában: 

 

 

Novák Péter Adrián                                                                                    Kovácsné Szalai Krisztina 

polgármester                                                                                                            aljegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2019. november 28. 

 

Kovácsné Szalai Krisztina 

          aljegyző            

 


