
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas 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 Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint 
a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
SZMSZ) 40. § (14) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(14) A képviselők, vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv 
kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. Ha a 
polgármester a kiigazítási javaslattal nem ért egyet, az Ügyrendi és Szociális Bizottság a hangfelvétel 
meghallgatását követően dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról.” 

2. § 

Az SZMSZ 44. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(10) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat és 
meghatározza – jogszabályok keretei között – illetményét. A képviselő-testület munkáltatói jogkörben 
hozott határozatok, jogszabályi rendelkezés végrehajtásával kapcsolatos kiadmányozást az Ügyrendi 
és Szociális Bizottság elnöke gyakorolja.” 

3. § 

Az SZMSZ 2. melléklet 1.24. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“c) elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak, az ingatlant terhelő jelzálogjog 
törléséhez, valamint azok hatálya alatt a további megterheléshez” 

4. § 

Az SZMSZ 3. melléklet 2.2. pontja a következő 2.2.21. ponttal egészül ki: 

“2.2.21. Dönt a forgalmi rend átalakításáról és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról.” 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 63. § (2) bekezdés a) pontja. 
 
Kiskunhalas, 2017. november 30. 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/     /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester                         jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2017. december 1. 
 
 
        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
                 jegyző 


