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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

25/2009. (IX.24.) ÖT. sz. rendelete 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
többször módosított 22/2003. (XI. 28.) ÖT. sz. rendeletének  

módosításáról 
 

1. § 
 
(1) A rendelet 1. számú melléklet II/1/h. pontjában a „/18. § (1) bek./” helyébe a „/20. § (1) 
bek./” szövegrész lép. 

 
(2) A rendelet 1. számú melléklet II/6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6) A zaj –és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló módosított 2/2008. (XII. 19.) 
ÖT. alapján: 

a) megállapítja a kibocsátási határértéket a környezeti zajt és rezgést előidéző, zaj –és 
rezgésforrás működtetésével járó szabadtéri rendezvényre vonatkozóan /4. § (1) 
bek./ 

b) korlátozhatja a zajforrás útvonalát, ha úgy ítéli meg, hogy az érintett környezetben a 
zajforrás jelenléte nem indokolt, vagy alkalmazása a környezet jelentős zavarásával 
jár /6. § (3) bek./ 

c) térben és időben korlátozhatja tűzijáték megtartását /7. § (5) bek./ 
d) korlátozhatja a zeneszolgáltatás tervezett helyszínét, helyszíneit, ha úgy ítéli meg, 

hogy a zene a környezet számára zavaró lehet /7. § (6) bek./ 
e) hivatalból, valamint bejelentés alapján – ellenőrző zajmérés végzésével – ellenőrzi a 

kibocsátott zaj mértékét /8. §/ 
f) a zajkibocsátási határérték túllépése esetén kötelezi az üzemeltetőt a zajszint 

határértéknek megfelelő szintre történő csökkentésére /9. § (1) bek./ 
g) elrendelheti az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően megtartott alkalmi 

rendezvények bezárását /9. § (3) bek./” 
 
(3) A rendelet 1. számú melléklet II/7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„7) Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól szóló 41/2008. (X. 31.) ÖT. 
alapján: 

a) kezdeményezheti önkormányzati biztos kirendelését /2. § (3) bek. b) pont/ 
b) a képviselő-testület döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost, melynek 

tényét egy helyi és egy regionális lapban teszi közzé /4. § (3) bek./” 
 
(4) A rendelet 1. számú melléklet II/8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 8/2008. (III. 28.) ÖT. alapján: 

a) gyakorolja a rendeletben meghatározott hatásköröket, kivéve a rendkívüli átmeneti 
segély I. fokon történő megállapítását /5. § (1) bek./ 

b) engedélyezheti az átmeneti segély rendkívül indokolt esetben történő házipénztári 
kifizetését /11. § (5) bek./ 

c) a szakbizottság elé terjeszti – környezettanulmánnyal együtt  - a rendkívüli átmeneti 
segély megállapítása iránti kérelmeket /12. § (5) bek./” 

 
(5) A rendelet 1. számú melléklet II/11. pontja hatályát veszti. 
(6) A rendelet 1. számú melléklet II/13/a. pontja hatályát veszti. 
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(7) A rendelet 1. számú melléklet II/16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„16) A sporttámogatási rendszerről szóló 10/2009. (III. 27.) ÖT. alapján: 
a) átadja a kimagasló sporteredményeket elértek részére a díjat a képviselő-testület 

előtt, a szakbizottság jelenlétében /7. § (3) bek./” 
 

(8) A rendelet 1. számú melléklet II/20/a. pontja hatályát veszti. 
 
(9) A rendelet 1. számú melléklet II. pontja az alábbi 21. ponttal egészül ki: 

„21) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló módosított 
46/2008. (XI. 28.) ÖT. alapján: 

a) Határozattal dönt a közszolgáltatási díj, illetve az ürítési díj alóli mentességre 
irányuló kérelmekről /2. § (2) bek./” 

 
(10) A rendelet 1. számú melléklet II. pontja az alábbi 22. ponttal egészül ki: 

„22) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (V. 31.) ÖT. 
sz. határozata alapján: 

a) Jóváhagyja az Arany János Kulturális Központ szakembereinek 2007-2013 évekre 
vonatkozó továbbképzési tervének módosítását /103/2007. (V. 31.) ÖT. sz. határozat 
2. pont/ 

2. § 
 
(1) A rendelet 1. számú melléklet III/2. pontjában az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
átruházott feladat –és hatáskör cím alatt az 1. francia bekezdésben a „(5/2004. (III. 26.)” 
szövegrész helyébe a „(8/2008. (III. 28.)” szövegrész lép. 
 
(2) A rendelet 1. számú melléklet III/2. pontjában a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság átruházott feladat –és hatáskör cím alatt: 

a) az 1. francia bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 
„- a támogatott által benyújtott elszámolásról (a sporttámogatási rendszerről szóló 10/2009. 
(III. 27.) ÖT. sz. rendelet 12. § (2) bek.) 

b) a 2. francia bekezdésben a „(Nagykőrös Város Önkormányzat 9/2003. (IV. 11.) ÖT. sz. 
rendelettel módosított 33/2001. (XII. 14.) Öt. 5. § (2) bek. alapján)” szövegrész helyébe 
az alábbi szövegrész lép: 

„(a sporttámogatási rendszerről szóló 10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendelet 7. § (2) bek.)” 
c) a 3. francia bekezdés hatályát veszti 
d) az alábbi 6. francia bekezdéssel egészül ki: 

„- jogosult a maximális csoport/osztálylétszám átlépésének fenntartói engedélyezésére 
(Nagykőrös Város Önkormányzat 26/2009. (II. 26.) ÖT. sz. határozat 2. pont)” 

 
3. § 

 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Nagykőrös, 2009. szeptember 24. 
 
 
           Dr. Czira Szabolcs  sk.                                                                              Dr. Nyíkos Sára sk. 
               polgármester                                                                                                  jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 


