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Iktató szám: NAG/83-26/2019. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL 

 
 
 

N A P I R E N D 
 

  
1. Nagylak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 

 

2. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása  
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 

 

 

RENDELET 
 

 
 
18/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 
 

 
a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
15/2019.(X.24.) módosításáról 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

 
181/2019.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
182/2019.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezése és 
új szabályzat elfogadása  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 20-án 10.00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Kolozsvári Rozália polgármester 
Kelló Róbert 
Lehoczki Zoltán 
Rácz Pál képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gulácsi Krisztina alpolgármester. 
 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,  
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, jegyző asszony távollétében, helyetteseként Tóth Józsefné szociális 
ügyintézőt, jegyzőkönyvvezetőt, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt.  Megállapítom, 
hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent – Gulácsi Krisztina alpolgármester munkavégzés 
miatt maradt távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A meghívóban kiküldött napirendet javasolom tárgyalni, 
egyéb javaslatom nincs.  
 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? 
Nincs. Aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
181/2019. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 20.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Nagylak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

      Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 

 

2. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása  

      Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
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1.sz. n a p i r e n d :  Nagylak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 15/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

 
Kolozsvári Rozália polgármester: Az első napirend Nagylak Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása.   
A rendkívüli ülés összehívására, jegyző asszony távolléte miatt van szükség. Pénzügyi 
csoportvezető úrnak van-e kiegészíteni valója?  
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A törvény szerint a jegyző helyettesítésére az 
igazgatási csoportvezető jogosult. A jelenleg hatályos rendelet szerint mindkettő esetén a 
szociális-igazgatási ügyintéző helyettesíti a jegyzőt. A Belügyminisztérium állásfoglalása 
szerint egyéb felsőfokú köztisztviselő kinevezése lehetséges a jegyzői feladatok ellátásának 
segítésében. Mivel a jogszabály nem követeli meg a jegyzői kinevezéshez szükséges 
képesítési és alkalmazási feltételek meglétét, így javasolt a szociális-igazgatási ügyintéző 
helyett a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő helyettesítésre módosítani. 
Előreláthatólag a gyakorlatban a jegyző jelenlétére nem számíthatunk, viszont a jegyzői 
feladatok ellátásáról, az önkormányzati munka folyamatosságáról rendelkezni kell. Ezért a 
rendelet kihirdetése még a mai napon szükséges. 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: Köszönöm csoportvezető úr kiegészítését. Egyéb kérdés, 
hozzászólás van-e? Nincs, Aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.(X.24.) számú 
rendelet módosításáról  

 
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 
 
2. sz. n a p i r e n d : A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása  
 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új 
szabályzat elfogadása. Pénzügyi csoportvezető úrnak van-e kiegészíteni valója? 
 

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A hivatali feladatok ellátásának személyi 
átszervezése miatt módosításokra van szükség a szervezeti ábrában. Ugyanakkor a jelenleg 
érvényben lévő munkaköri megnevezéseknek összhangban kell lennie a kinevezés és a 
munkaköri leírásban foglaltakkal. Mivel többször történt módosítás indokolt a jelenleg 
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hatályban lévő szabályozás hatályon kívül helyezése, új szabályozás elfogadása. Fentieket 
igazolja a folyamatban lévő rendezési terv módosítása a magyarcsanádi híd megépítésével 
kapcsolatosan.   
 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, Aki az 
előterjesztéssel és a határidő módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
182/2019. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal a 47/2016. (IV. 04.) határozattal elfogadott és a 
73/2017. (IV. 24) határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát 
hatályon kívül helyezi és az új szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
Kolozsvári Rozália polgármester: A napirendeket megtárgyaltuk. Megköszönöm Tóth 
Józsefné szociális ügyintézőnek a jegyzői helyettesítését, a pénzügyi csoportvezetőnek a 
részvételt, a rendkívüli, nyílt ülést bezárom. (10.30 órakor) 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 

   Kolozsvári Rozália     Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 


