Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (VI. 1.) 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) 1. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1. § E rendelet alkalmazásában:/
„a) helyben szokásos mód: Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szabadság tér 5. szám alatti épületének hirdetőtábláján történő kifüggesztés, a
tájékoztatás eszközéül szolgál Nagykőrös város honlapja és az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös ingyenes tájékoztató kiadvány (továbbiakban: Önkormányzati Hírek),”

2. §

A rendelet 6. § (2) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 50. § (1) bekezdés b)
pontjában és 95. § (1) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg lép.

3. §

A rendelet 12. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/12. § A képviselő köteles:/
„d) képviselői tevékenysége során tudomására jutó minősített adatot megőrizni,
valamint figyelembe venni az Alaptörvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályait,”

4. §

A rendelet 18. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 18. § (1)-(3) bekezdése nem alkalmazható a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság határozatképes rendkívüli ülésére, ha a kerekítés általános szabályai szerint
az állandó bizottságok üléseinek tárgyhavi átlagos számánál több rendkívüli ülés kerül
megtartásra.”

5. §

A rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A bizottsági ülések előterjesztései a bizottsági üléseket megelőzően legalább 5
nappal megküldésre kerülnek
a) a képviselő-testület minden tagjának,
b) a jegyzőnek,
c) a bizottsági referenseknek, valamint
d) az Arany János Kulturális Központ könyvtárának.

6. §

A rendelet 51. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket az (1) bekezdéstől eltérően kizárólag
a polgármester, az alpolgármesterek, az érintett bizottság képviselő tagjai, a jegyző,
valamint a Jegyzői Iroda vezetője jogosult megkapni.”

7. §

A rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A meghívottak, érdeklődők a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján és az Arany
János Kulturális Központ könyvtárában tekinthetik meg az előterjesztéseket, valamint
legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napig az előterjesztések feltöltésre
kerülnek Nagykőrös város honlapjára a Közérdekű adatok menüpont alá.”

8. §

A rendelet 52. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képviselő-testületi ülésről videó –és hangfelvétel az ülés kezdetét megelőzően
legalább egy órával a polgármester vagy jegyző részére, írásban történő bejelentés
alapján, csak napirendi pontonként, azok előzetes megjelölésével, teljes terjedelemben
készíthető és hozható nyilvánosságra, a felvétel egy példányának a képviselő-testületi
ülést követő 5 napon belüli polgármester vagy jegyző részére történő eljuttatása
mellett.”

9. §

A rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A rendbírság összegét a kiszabásáról szóló határozat hitelesítés előtti kivonatának
kézhezvételétől számított 8 napon belül kell befizetni a Polgármesteri Hivatal
költségvetési elszámolási számlájára. A rendbírság befizetésének elmaradása esetén a
képviselő tiszteletdíját a tiszteletdíj utalásának következő esedékességekor
automatikusan a bírság összegével csökkentve kell folyósítani.”

10. § A rendelet 60. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A széksértés megállapításának pontos okáról, a rendbírság kiszabásáról, valamint
a rendbírság összegének megfizetéséről vagy meg nem fizetéséről a jegyző közérdekű
közleményként az Önkormányzati Hírek lapban tájékoztatja a lakosságot.”
11. § A rendelet 68. § (1) bekezdésében a „12. § (4) bekezdés a) pontjában szabályozott
kinevezés, megbízás és választás esetén az” szövegrész helyébe a „12. § (4)
bekezdésében foglalt” szöveg lép.
12. § A rendelet 89. § (4) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző
megküldi a törvényességi felügyeletet ellátó szerv vezetőjének.”
13. § A rendelet X. Fejezete helyébe az alábbi X. Fejezet lép:
„X. Fejezet
Települési nemzetiségi önkormányzatok
104. § (1) Az önkormányzat az Ötv., valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) alapján együttműködést tart fenn a
települési nemzetiségi önkormányzattal. Az önkormányzat és a települési nemzetiségi
önkormányzat együttműködési szabályait külön megállapodásban rögzítik.

(2) A települési nemzetiségi önkormányzat részére jogszabály által előírt
véleményezési jog esetén a képviselő-testületi döntés csak a települési nemzetiségi
önkormányzat véleményének birtokában hozható meg.
(3) A jegyző a helyi nemzetiséget érintő, a nemzetiségi önkormányzat elnöke által
benyújtott előterjesztést köteles a Képviselő-testület soron következő ülésére
beterjeszteni és az előterjesztőt tanácskozási joggal meghívni, amennyiben az
előterjesztés a képviselő-testületi ülést megelőző harmadik hét hétfőjéig megérkezik a
Hivatalba.
(4) Az önkormányzat – költségvetési keretein belül – ingyenesen, rendeltetésszerű
használat mellett biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére a Nek. tv.
80. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati működéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.”
14. § A rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról
szóló 30/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján engedélyt adhat ki:
2.1. családi házban ebtenyészet létesítéséhez /16. §/
2.2. állattartási körzetek mennyiségi korlátozásától való eltérésre /18. § (1) bek. a)
pont/
2.3. a 7. §-ban foglalt 50 méteres védőtávolságtól való eltérésre /18. § (1) bek. b)
pont/”
15. § A rendelet 1. melléklet 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet alapján:
7.1. gyakorolja a rendeletben meghatározott hatásköröket, kivéve a rendkívüli
átmeneti segély I. fokon történő megállapítását /14. §/
7.2. engedélyezheti az átmenetei segély rendkívül indokolt esetben történő
házipénztári kifizetését a jegyzővel együtt /42. §/
7.3. a szakbizottság elé terjeszti – környezettanulmánnyal együtt – a rendkívüli
átmeneti segély megállapítása iránti kérelmeket /44. §/”
16. § A rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz jutó
fiatalok helyi támogatásáról szóló 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
alapján:

9.1. visszavonja a megítélt támogatást a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon
belül, amennyiben a kedvezményezett azt nem használja fel /10. § (4) bek./
9.2. megállapodást köt a helyi támogatás biztosítására /11. § (1) bek./
9.3. hozzájárulhat a jelzáloggal terhelt lakás elidegenítéséhez a hátralék egyidejű
kiegyenlítése esetén, vagy engedélyezheti másik lakásra a jelzálogjog bejegyzését, ha
a megszerezni kívánt lakás a jogos lakásigény mértékét nem haladja meg. /13. §/”
17. § A rendelet 2. melléklet 1.1. a) pontjában a „8/2008. (III. 28.) ÖT. sz. rendelet 5. § (1)
bek.” szövegrész helyébe a „27/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 14. §” szöveg
lép.
18. § A rendelet 2. melléklet 1.1. b) pontjában a „10/1999. (III. 26.) ÖT. sz. rendelet 7. § (2)
bek.” szövegrész helyébe a „28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. §” szöveg
lép.
19. § A rendelet 2. melléklet 1.1. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki:
/1.1. Átruházott hatáskörben dönt:/
„e) a városi bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.”
20. § A rendelet 2. melléklet 2.3. a) pontjában a „közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 5. § (1) bekezdésével” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésével” szöveg lép.
21. § A rendelet 2. melléklet 4.1. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki:
/4.1. Átruházott hatáskörben dönt:/
„e) a maximális csoport –és osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről.”
22. § Hatályát veszti a rendelet 87. § (2) bekezdése.
23. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. június 15. napján lép
hatályba.
(2) E rendelet 5.§-a, 6. §-a és 22. §-a 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Nagykőrös, 2012. június 1.
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polgármester
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jegyző

