
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 21. § (1) bekezdésében 

a „Jogi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság” szöveg lép. 

 

2. §  A rendelet 22. §-ában a „Jogi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép. 

 

3. §  A rendelet 42. § (1) bekezdésében a „Jogi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép. 

 

4. §  A rendelet 54. § (1) bekezdésében a „Jogi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép. 

 

5. §  A rendelet 59. § (8) bekezdésében a „Jogi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép. 

 

6. §  A rendelet 68. § (6) bekezdésében a „Jogi és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép. 

 

7. §  A rendelet 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(1) A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozta létre: 

 

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság   9 fő 

b) Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  7 fő 

c) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  9 fő 

d) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság   7 fő.” 

 

8. § A rendelet 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről 

szóló 8/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

3.1. a polgármester vagy megbízottja részt vesz a versenytárgyaláson a KŐVA Zrt. mellett 

előzetes értesítés alapján /9. § (3) bek./ 

3.2. szükséglakást biztosíthat 30 napra /12. § (1) bek.) 

 3.3. a polgármester előzetes írásbeli döntése alapján rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 

önkormányzati bérlakásra bérleti szerződés köthető pályázati eljárás nélkül, a rendkívüli 

élethelyzetet megalapozó ok megszűnéséig, de legfeljebb 6 hónapra, amennyiben nincs üres – 

a 12. § (2) bekezdésben meghatározott – szükséglakás, és a szerződés egy alkalommal 

legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható /13. § (1) és (3) bek./” 

 

9. § A rendelet 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj –és rezgésvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 



5.1. megállapítja a kibocsátási határértéket a környezeti zajt és rezgést előidéző, zaj- és 

rezgésforrás működtetésével járó szabadtéri rendezvényre vonatkozóan /4. § (1) bek./ 

5.2. a zajforrás útvonalát korlátozhatja, ha úgy ítéli meg, hogy az érintett környezetben a 

zajforrás jelenléte nem indokolt, vagy alkalmazása a környezet jelentős zavarásával jár /6. § 

(3) bek./ 

5.3. tűzijáték megtartását térben és időben korlátozhatja /7. § (5) bek./ 

5.4. a zeneszolgáltatás tervezett helyszínét, helyszíneit a korlátozhatja, ha úgy ítéli meg, hogy 

a zene a környezet számára zavaró lehet /7. § (6) bek./ 

5.5. hivatalból, valamint bejelentés alapján – ellenőrző zajmérés végzésével – ellenőrzi a 

kibocsátott zaj mértékét /8. §/ 

5.6. a zajkibocsátási határérték túllépése esetén kötelezi az üzemeltetőt a zajszint határértéknek 

megfelelő szintre történő csökkentésére /9. § (1) bek./ 

5.7. elrendelheti az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően - az engedélyben foglalt 

zajterhelési határérték, vagy a rendezvény engedélyezett időtartamának túllépése esetén - 

megtartott alkalmi rendezvények bezárását /9. § (3) bek./” 

 

10. § A rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati biztos 

kirendelésének szabályairól szóló 31/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

6.1. a képviselő-testület döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost, melynek tényét 

egy helyi és egy regionális lapban közzéteszi /2. § (5) bek./” 

 

11. §  A rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat általános 

rendjéről szóló 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

10.1. eljár a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben /3. § (2) bek./ 

10.2. legfeljebb két évre engedélyezheti a közterület-használatot /7. §/” 

 

12. §  A rendelet 1. melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„16. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Környezetvédelmi 

Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

16.1. dönt a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék felhasználásáról /4. §/ 

16.2. a pályázat nyertesével az Önkormányzat nevében a  támogatási szerződést köt /7. § (1) 

bek./ 

16.3. amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott 

feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében a 

Bizottság javaslatára visszavonhatja /8. § (1) bek./”  

 

13. § A rendelet 1. melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„19. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

alapján: 

 

19.1. határozattal dönt a közszolgáltatási díj alóli mentességre irányuló kérelmekről /3. § (2) 

bek./” 

 

 

 



14. §  A rendelet 1. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„20. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a zöldfelület-gazdálkodás helyi 

szabályairól szóló 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

20.1. megállapítja az okozott kár zöldfelületi értékét /10. § (2) bek./ 

20.2. engedélyezheti a közhasználatú és önkormányzati tulajdonban lévő korlátozott 

közhasználatú zöldterületek megjelenési formájának, zöldfelületi arányainak, zöldfelületi 

mutatóinak megváltoztatását /12. §/ 

20.3. árokásásnál szemrevételezett gyökérkárosodás, vagy egyéb károsodás mértéke alapján 

helyreállítási kötelezettséget írhat elő /17. § (2) bek./ 

20.4. hozzájárulását adhatja a nyomvonalon kívüli faültetéshez /24. § (4) bek. e) pont/” 

 

15. §  A rendelet 2. melléklet 1.1. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (1.1. Átruházott hatáskörben dönt:) 

 

„d) szociális rászorultság alapján a bérlő személyének kijelöléséről /8/2011. (III. 04.) 

önkormányzati rendelet 7. § (5) bek.)/” 

 

16. § A rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „2. Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 

2.1. Jogi feladatok: 

a) önkormányzati rendelet-tervezetek megtárgyalása, véleményezése, 

b) szerződés-tervezetek, megállapodás-tervezetek véleményezése, 

c) önkormányzati fenntartású intézmények szervezeti és működési szabályzatának, alapító 

okiratának, szakmai programjának, házirendjének, nevelési és pedagógiai programjának, 

minőségirányítási programjának véleményezése, 

d) ellátja a polgármester, alpolgármester és a települési képviselők tekintetében a 

vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, 

e) tájékoztatja a képviselő-testületet a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás 

eredményéről a soron következő ülésen, 

f) gyakorolja a polgármester, alpolgármester és a települési képviselők tekintetében a 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 

g) összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés vizsgálata, javaslattétel a 

képviselő-testület részére, 

h) titkos urnás szavazás esetén ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait, 

i) a képviselő-testületi hatáskör gyakorlásának átruházásról a képviselő-testület ezen 

bizottság előterjesztése alapján dönt minősített többséggel, 

j) a bizottságok átruházott feladat –és hatáskörének módosításáról az illetékes bizottság 

javaslata alapján ezen bizottság előterjesztése alapján dönt a képviselő-testület minősített 

többséggel, 

k) a hivatal szervezeti tagozódásának változtatására csak ezen bizottság véleményének 

kikérésével kerülhet sor a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján, 

l) véleményezi a rendőrség és a tűzoltóság éves munkájáról készült beszámolót. 

 

2.2. Gazdasági feladatok: 

  

a) az éves költségvetési rendelet-tervezetek véleményezése, 

b) az éves zárszámadás és pénzmaradvány felosztása, 

c) költségvetési rendelet módosítások véleményezése, 

d) önkormányzati ingatlanok értékesítése, hasznosítása, 

e) önkormányzati vagyonrendeletben foglalt feladatok előkészítése, ellenőrzése, 



f) az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításának előkészítése, az éves 

beszámolók elfogadása. 

 

2.3. Közbeszerzési feladatok: 

 

a) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésével és a Közbeszerzési 

Szabályzattal összhangban közbeszerzési eljárások során az ajánlatkérő nevében – kivéve az 

éves közbeszerzési terv elfogadását – döntéseket hoz, 

b) a közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás, dokumentáció jóváhagyása, 

c) bíráló bizottság létrehozása, 

d) a közbeszerzési eljárásban a határidők felügyelete, 

e) az ajánlattevő kizárása, a szerződés teljesítésére alkalmatlanná, ajánlatának a törvényben 

meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánítása, 

f) az eljárás nyertesének megállapítása vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, 

g) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok.” 

 

17. § (1) A rendelet 2. melléklet 5.1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (5.1. Átruházott hatáskörben dönt:) 

 

„b) az Alap 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti részének felhasználásáról /24/2011. (IV. 29.) 

önkormányzati rendelet 4. §/” 

 

 (2) A rendelet 2. melléklet 5.1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (5.1. Átruházott hatáskörben dönt:) 

 

„c) a pályázati támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése /24/2011.    (IV. 29.) 

önkormányzati rendelet 7. § (2) bek./” 

 

18. § A rendelet 2. melléklet 3. pontja hatályát veszti. 

 

19. § (1) A rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba. 

 

 (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2011. május 27. 

 

 

 

  Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

      polgármester                   jegyző 
 


