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Jászberény Város Polgármestere 
 

 
Előterjesztés  

a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló 

döntések ismételt megtárgyalására  
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a 2020. október 21-i rendes, nyílt ülésén a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosítására irányuló előterjesztést tárgyalt, mely során álláspontom szerint 
elfogadásra kerültek olyan döntések, melyek sértik a Jászberény Városi Önkormányzat 
érdekeit, ezért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
68. (1) bekezdésében, valamint Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 36. §-ában meghatározott jogosítványommal élve kezdeményeztem a 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló döntések 
ismételt megtárgyalását.  

A továbbiakban fenntartom a Képviselő-testület 2020. október 21-i rendes, nyílt ülésére 
Jászberény Jegyzőjével közösen benyújtott azon előterjesztésünkben foglalt javaslatainkat, 
melynek egy része jogtechnikai módosítások átvezetését, másik része pedig bizottsági 
tagságban történő személycsere okán felmerülő módosításokat tartalmaz.  

I. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdésének 
új szövege szerint nem lehet módosítani – az önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet 
bevezető részét. Tehát mind a régi, mind az ezután születő önkormányzati rendeletek esetében 
lehetőség van a bevezető rész módosítására. 
 
 
Továbbiakban a Jat. 21. §-a rendelkezik a jogszabályok utólagos hatásvizsgálatának 
kötelezettségéről. E szerint az önkormányzati rendeletek vonatkozásában az utólagos 
hatásvizsgálat lefolytatásáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. §-
a alapján: 
„Az önkormányzati rendeletek kötelező utólagos hatásvizsgálatára az adott rendelet 
elfogadását követő 2. évben, majd azt követően kétévente kell sort keríteni.” 
 
Az SZMSZ esetében idén sor került az utólagos hatásvizsgálat elvégzésére. Az alábbiakban az 
elvégzett hatásvizsgálatnak megfelelően teszek javaslatot az SZMSZ módosítására.  
 



II. 
 
Továbbá tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy Kis-Némethné Király Éva 2020. október 
10-i hatállyal lemondott a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városfejlesztési Bizottságában betöltött külsős bizottsági tagságáról, mely miatt szükséges a 
Bizottságba új tag megválasztása, valamint az SZMSZ 2. függelékének módosítása. 
 
 
Fentiekre tekintettel kérjük a T. Képviselő-testülettől a mellékelt határozati javaslatok és 
rendelettervezet – minősített többséggel történő – elfogadását! 
 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (XI. 4.) határozata 
Verderber Gyula a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városfejlesztési Bizottságába (külsős) tagként történő megválasztásáról 
 
 
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Verderber Gyulát a Jászberény Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottságának (külsős) tagjává 
megválasztja. 
 
2. A Képviselő-testület Verderber Gyula a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottságába (külsős) tagként történő megválasztásáról szóló 
196/2020. (X. 21.) határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Erről értesülnek: 

1. Verderber Gyula – Jászberény, 
2. a Városfejlesztési Bizottság valamennyi tagja, 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 
4. a PH valamennyi irodája, 
5. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
6. Irattár. 

 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (XI. 4.) határozata 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról 
 

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 2. függelékét jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző 

   Dr. Bessenyei Lilla, a PH Jegyzői Osztály vezetője 



 
2. A Képviselő-testülete felkéri a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály 

vezetőjét, hogy a Képviselő-testület határozatát – a szükséges mellékletekkel együtt – 
küldje meg a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága – 
Szolnok – részére. 

 
Határidő:  2020. november 19. 
Felelős: Dr. Bessenyei Lilla, a PH Jegyzői Osztály vezetője 

 
3. A Képviselő-testület a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
függelékének módosításáról szóló 197/2020. (X. 21.) határozatát hatályon kívül 
helyezi.  

 
Erről értesülnek: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 
2. a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága – Szolnok, 
3. a PH valamennyi osztálya, 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
5. Irattár. 

 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (XI. 4.) határozata 
a Városüzemeltetési Bizottság elnökének felmentéséről és új elnök megválasztásáról szóló 198/2020. 
(X. 21.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Bizottság elnökének 
felmentéséről és új elnök megválasztásáról szóló 198/2020. (X. 21.) határozatot hatályon kívül 
helyezi.  
 
Erről: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. a PH valamennyi osztálya, 
3. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
4. Városüzemeltetési Bizottság tagjai, 
5. Irattár értesülnek. 

 
 
Jászberény, 2020. november 2. 
  
 
 Budai Lóránt s.k. 
 polgármester  



1. melléklet a …/2020. (XI. 4.) határozathoz 
„2. függelék a 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK ÉS A TANÁCSNOKOK NÉVSORA 

 
1) Humán, Jogi és Közrendi Bizottság 

 
Elnök:   Bethlendy Béla 
Tagok:  Skultéti József 
   Nagy András 
Külsős tagok:  Lótos Tiborné 

    Dr. Körei-Nagy József 
 
2) Közbeszerzési Bizottság  

 
Elnök:   Skultéti József 
Tagok:  Bethlendy Béla 
   Szatmári Anikó 
   Tamás Zoltán 
   Bobák Zsolt 
   Bozsik Ferenc 
   Balog Donát 
   Dobrán Gyula 
Külsős tagok:  Gulyás Erzsébet 

   
3) Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

 
Elnök:   Szatmári Anikó 
Tagok:  Bethlendy Béla 
   Dr. Szabó Tamás 
Külsős tagok:  Durucz Ádám 
   Nagy Béla 

   
4) Városfejlesztési Bizottság 

 
Elnök:   Tamás Zoltán 
Tagok:  Bobák Zsolt 
   Bohárné Bathó Rozália 
Külsős tagok:  Turóczi György 
   Verderber Gyula 

   
5) Városüzemeltetési Bizottság 

 
Elnök:   Bobák Zsolt 
Tagok:  Bozsik Ferenc 
   Bódis Béla 
Külsős tagok:  Gregor István 
   Vidovich Kálmán 

   



Ifjúságért és sportért felelős tanácsnok: Balog Donát  

Környezetvédelmi tanácsnok: Bozsik Ferenc 

Közbiztonsági tanácsnok: Dobrán Gyula 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
 

a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. 

(XI. ...) önkormányzati rendelettervezethez 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában 
meghatározott rendelkezései alapján a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2020. (XI. ...) önkormányzati rendelettervezethez (a 
továbbiakban: rendelettervezet) az alábbi indokolást adom: 
 

Általános indokolás 

A Jat. 21. §-a rendelkezik a jogszabályok utólagos hatásvizsgálatának kötelezettségéről. E 
szerint az önkormányzati rendeletek vonatkozásában az utólagos hatásvizsgálat lefolytatásáról 
a jegyzőnek kell gondoskodnia. 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. §-
a alapján: 
„Az önkormányzati rendeletek kötelező utólagos hatásvizsgálatára az adott rendelet 
elfogadását követő 2. évben, majd azt követően kétévente kell sort keríteni.” 
 
Az SZMSZ esetében idén sor került az utólagos hatásvizsgálat elvégzésére. Az alábbiakban az 
elvégzett hatásvizsgálatnak megfelelően teszünk javaslatot az SZMSZ módosítására.  
 

Részletes indokolás 
 

Az 1. §-hoz 

A Jat. 8. § (2) bekezdésének új szövege szerint nem lehet módosítani – az önkormányzati 
rendelet kivételével – a rendelet bevezető részét. Tehát mind a régi, mind az ezután születő 
önkormányzati rendeletek esetében lehetőség van a bevezető rész módosítására. A Rendelet 1. 
§-a módosítja az SZMSZ bevezető részét. 
 

A 2. §-hoz 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 55. § (1) bekezdés alapján a testület megbízatásának lejárta előtt név 
szerinti szavazással, minősített többséggel kimondhatja a feloszlását, nem pedig a 
feloszlatását. A képviselő-testület feloszlatása külső szerv részéről lehetséges, amelyhez 
azonban nincs szükség a testület döntésére. 
 

A 3. §-hoz 

Szükséges az SZMSZ-ben meghatározni, hogy a polgármester, az alpolgármesterek és a 
jegyző mikor tart fogadónapot. 

 
A 4. §-hoz 

Az SZMSZ-ben kell rendelkezni a jegyző jogszabálysértés jelzésére irányuló 
kötelezettségéről. Lényegében azt a formát kell meghatározni a képviselő-testületnek, hogy 
általában milyen módon történjen a jegyző jelzési kötelezettségének teljesítése. 



 
Az 5. §-hoz 

A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetén az Mötv. 45. §-ának megfelelően az SZMSZ-ben kell rendelkezni a 
képviselő-testületi ülés összehívásáról, vezetésének módjáról. 
 

A 6. §-hoz 

A számítógépes szavazatszámláló rendszer működésképtelensége és amennyiben ilyen 
rendszer nem áll rendelkezésre, rendezi a szavazás módját. 
 

A 7. §-hoz 

Az SZMSZ-ben rendelkezni kell a titkos szavazás módjáról. 
 

A 8. §-hoz 

A tájékoztatáskérés lehetőségét rendezi a képviselő-testületi ülésen. 
 

A 9. §-hoz 

A Városi Könyvtár és Információs Központ törlésre kerül. 
 

A 10. §-hoz 

Az SZMSZ egyes mellékleteinek címét pontosítja. 
 

A 11. §-hoz 

Az SZMSZ 4. függelékének címével egészíti ki az SZMSZ 63. § (2) bekezdését. 
 

A 12. §-hoz 

Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 7/2020. (III. 19.) 
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánításról és a szükséges pénzügyi fedezet összegének meghatározásáról a polgármester 
dönt.  
 

A 13. §-hoz 

A rendes bizottsági ülés összehívásának rendjét szabályozza. 
 

A 14. §-hoz 

A rendelettervezet hatályba lépését rögzíti. 
 

A 15. §-hoz 

A rendelettervezet hatályba nem léptető, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést 
tartalmazza.  
 
  

 
 



 
JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. §-a rendelkezik a 
jogszabályok utólagos hatásvizsgálatának kötelezettségéről. E szerint az önkormányzati rendeletek 
vonatkozásában az utólagos hatásvizsgálat lefolytatásáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. §-a alapján: 
„Az önkormányzati rendeletek kötelező utólagos hatásvizsgálatára az adott rendelet elfogadását 
követő 2. évben, majd azt követően kétévente kell sort keríteni.” 
 
Az SZMSZ esetében idén sor került az utólagos hatásvizsgálat elvégzésére. 
Az önkormányzati rendelet hatásai: 

Társadalmi hatások: - 
 

Gazdasági hatások: - 

Költségvetési hatások: - 

Környezeti következmények: - 

Egészségügyi következmények: - 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: változatlanok 

Szervezeti feltételek: változatlanok 

Tárgyi feltételek: változatlanok 

Pénzügyi feltételek: változatlanok 

 
 

 



 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2020. (XI. ….) önkormányzati rendelete 
a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
Bevezető része helyébe „A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” szöveg lép. 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontjában az „önfeloszlatásáról” szövegrész helyébe a 
„feloszlásáról” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 36. §-ban az „önfeloszlatásáról” szövegrész helyébe a „feloszlásáról” szöveg 
lép. 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(10) A polgármester fogadóórát tart hivatali helyiségében Jászberény város honlapján 
feltüntetett időpontban.” 
 
(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az alpolgármesterek fogadóórát tartanak hivatali helyiségeikben Jászberény város 
honlapján feltüntetett időpontban.” 
 
(3) A Rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A jegyző fogadóórát tart hivatali helyiségében Jászberény város honlapján feltüntetett 
időpontban.” 
 



4. § 
 

A Rendelet 14. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) az észlelést követően haladéktalanul – szóban – jelzi a Képviselő-testületnek, a Képviselő-
testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő” 
 

5. § 
 

(1) A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általános 
helyettesítésére kijelölt alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a másik 
alpolgármester, mindhármuk akadályoztatása esetén a Humán, Jogi- és Közrendi Bizottság 
elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.” 
 
(2) A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti; akadályoztatása 
esetén az általános helyettesítésére kijelölt alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása 
esetén a másik alpolgármester, mindhármuk akadályoztatása esetén a Humán, Jogi- és 
Közrendi Bizottság elnöke vezeti.” 
 

6. § 
 

A Rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A szavazás számítógépes szavazatszámláló rendszer alkalmazásával történik. Annak 
működésképtelensége esetén, illetve amennyiben ilyen rendszer nem áll rendelkezésre, a 
szavazás kézfeltartással történik.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Titkos szavazás esetén – az alakuló ülés kivételével – a Humán, Jogi és Közrendi 
Bizottság ellátja a szavazatszámláló bizottsági teendőket. Az ülés elnöke a titkos szavazás 
lebonyolításának idejére szünetet rendel el, ismerteti a szavazás rendjét és az érvényesség 
feltételét. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével, külön 
szavazóhelyiségben történik. A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, a 
szavazás eredményéről és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.” 
 

8. § 
 
A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselők a Képviselő-testület ülésén az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározott 
személyeken túl a jegyző útján tájékoztatást kérhetnek az osztályvezetőktől, az 
irodavezetőktől és a főépítésztől.” 
 



9. §  
 
A Rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A választópolgárok – a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével – a Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Osztályán, valamint az önkormányzat hivatalos weblapján betekinthetnek a 
Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe.” 
 

10. § 
 
(1) A Rendelet 63. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„2. melléklet: A bizottságokra, jegyzőre átruházott hatáskörök, egyéb feladatok és a 
tanácsnokok feladatkörei”. 
 
(2) A Rendelet 63. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„3. melléklet: A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak 
ügyrendje”. 
 
(3) A Rendelet 63. § (1) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10. melléklet: A polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők és a nem 
képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételével, -kezelésével, -
nyilvántartásával, -ellenőrzésével, továbbá az eljárással és az adatvédelemmel kapcsolatos 
szabályokról.” 
 

11. § 
 
A Rendelet 63. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
„d) 4. függelék: A Jászberény Városi Önkormányzat által használt TEÁOR kódok.” 
 

12. § 
 

A Rendelet 1. melléklet 1.1. pontja a következő 1.1.10. ponttal egészül ki: 
 
„1.1.10. az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról és a szükséges pénzügyi fedezet 
összegének meghatározásáról.” 
 

13. § 
 

A Rendelet 3. melléklet V. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. Az írásbeli meghívót és az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket legkésőbb a rendes 
bizottsági ülést megelőző második napon kell kézbesíteni az érintettek részére. A 
kézbesítésre a törvényességi kontrollt követően kerülhet sor. Rendkívül sürgős esetben az 
előterjesztő javaslatára a Bizottság elnöke jogosult az ülés napirendjét az ülést megelőzően is 
kiegészíteni, és az ülés megkezdésekor javasolni a Bizottságnak a határidőn túl kézbesített 
előterjesztés tárgyalását. Ilyen esetben az előterjesztésnek tartalmaznia kell a rendkívüli 



sürgősség indokát is. A határidőn túl kézbesített előterjesztésnek az ülés napirendjére történő 
felvételéről a Bizottság minősített többséggel dönt.”  
 

14. §  
 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
15. § 

 
(1) Nem lép hatályba a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 31/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet.  
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 55. § (6) bekezdése. 


