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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

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

Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

/1. § E rendelet alkalmazásában:/ 

 

„d) az indítványok személyesen vagy elektronikus dokumentum formájában, olvasható 

aláírással ellátva nyújthatók be a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz.” 

 

 

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) Az önkormányzat hivatalos jelképei: a városi címer, a városi zászló és a 

városi pecsét. Használatuk rendjét külön rendelet szabályozza.” 

 

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A város pecsétje: A kör alakú pecsét középső alsó részében egy bordázott felületű 

ovális pajzs látható, amelyben síkban elkülönülve a település szimbóluma, a kőrisfa 

található. A pajzsot fűzött indaszerű motívumok fonják körbe, tetejét ékkövekkel 

rakott ötágú korona díszíti. A külső körív alján sugárirányú, archaizáló betűkből álló 

„NAGYKŐRÖS VÁROS” felirat, az ív felső záródásában a település várossá 

nyilvánításának évszáma, „1368” olvasható. Az évszámot a felirattól két darab kör 

alakú, síkban elkülönülő díszítő elem választja el. A pecsétet legkívül félgömbökből 

álló láncfüzér szegélyezi.” 

 

3. §  A Rendelet 10. §-ában az „önkormányzati ciklusprogramban” szövegrész helyébe az 

„önkormányzat  gazdasági programjában, fejlesztési tervében” szöveg lép. 

 

4.§ A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „11. § A képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés a)-h) pontjában foglaltakon túl jogosult 

a magasabb rendű jogszabályban foglaltak betartásával önkormányzati iratokba, 

dokumentumokba betekinteni, azokat tanulmányozni a polgármesterrel vagy jegyzővel 

történt előzetes egyeztetést követően.” 

 

5. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „12. § A képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontjában foglaltakon túl köteles: 
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a) írásban vagy szóban a polgármesternek (állandó bizottság elnökének) 

előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület (állandó bizottság) ülésén nem 

tud megjelenni, valamint egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik,  

b) a képviselői megbízáshoz méltó, a képviselő-testület, valamint annak szervei 

tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani,  

c) 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, 

d) a polgármesternek jelezni összeférhetetlenségi ok felmerülését, továbbá ha 

összeférhetetlenségre utaló tényt vagy körülményt észlel, 

e) bejelenteni a személyes érintettséget. A bejelentési kötelezettség 

elmulasztása esetén az ügyet a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az 

elmulasztásról való tudomásszerzést követő ülésén megtárgyalja és a bizottság 

elnöke javaslatot tesz a bejelentési kötelezettség elmulasztásának 

szankcionálására, mely 30 000-50 000 forintig terjedő pénzbírság lehet.” 

 

6. § A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A képviselő-testületi vagy állandó bizottsági ülésről a (2) bekezdésben 

meghatározott mértékű távolmaradás elérése után a képviselő, illetve a bizottsági tag 

tiszteletdíja a hiányzással érintett hónapra vonatkozóan megvonásra kerül.” 

 

7. § A Rendelet 22. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 /22. § A Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság:/ 

 

 „a) ellenőrzi az Mötv. 39. § (1) bekezdésében leírtak végrehajtását,” 

 

8. § A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„33. § A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

vagy több alpolgármestert választ(hat).” 

 

9. § A Rendelet 13. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

 

„ 13. Gazdasági program, fejlesztési terv 

 

35. §  (1) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára az Mötv. 116. § (3) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel gazdasági programot, fejlesztési tervet készít. 

 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv előkészítője és előterjesztője a polgármester, 

melyet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogad el. 

 

(3) A gazdasági programnak, fejlesztési tervnek az Mötv. 116. § (4) bekezdésében 

foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia.” 

 

 

 

10. § (1) A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület évente legalább hat rendes ülést tart, tervezetten csütörtöki 

napon, 9.00 órai kezdettel, melynek időpontjait az aktuális évre vonatkozó 

munkatervében határozza meg.” 
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(2) A Rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A képviselő-testület évente nyári és téli ülésszünetet tart, melynek időtartamáról a 

munkaterven keresztül a lakosságot tájékoztatja.” 

 

11. § A Rendelet 38. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 /(3) Az alakuló ülés napirendje:/ 

 

„f) az alpolgármester(ek) megválasztása és illetménye(ük), tiszteletdíjának(uknak) 

megállapítása” 

 

12. § (1) A Rendelet 39. § (2) bekezdésében a „ciklusprogram” szövegrész helyébe a 

„gazdasági program, fejlesztési terv” szöveg lép. 

 

 (2) A Rendelet 39. § (5) bekezdésében a „Jegyzői Iroda” szövegrész helyébe az 

„Önkormányzati Iroda” szöveg lép. 

 

13. §  (1) A Rendelet 50. § (1) bekezdés b) pontjában a „választókerület országgyűlési 

képviselőit” szövegrész helyébe a „Pest megye 12. számú OEVK egyéni 

választókerületi képviselőjét” szöveg, a „városi bíróság” szövegrész helyébe a 

„járásbíróság” szöveg, az „illetékes bizottság” szövegrész helyébe az „illetékes 

bizottság elnöke” szöveg lép. 

 

 (2) A Rendelet 50. § (1) bekezdés b) pontja a „tanácskozási joggal:” szövegrészt 

követően kiegészül a „járásszékhely település járási hivatal vezetőjét” szöveggel. 

 

14. § A Rendelet 60. § (6) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

 „A rendbírság befizetésének elmaradása esetén a rendbírság kiszabását követő hónapra 

járó képviselői tiszteletdíj a rendbírság összegének erejéig megvonásra kerül.” 

 

15. §  A Rendelet 77. § (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: 

 

 „A képviselő-testület üléséről a MikroVoks Szavazatösszesítő Rendszer útján 

hangfelvétel készül.” 

 

16. § A Rendelet 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(1) A bizottságok belső működési szabályaikat (ügyrend – az Mötv. és a e rendelet 

keretei között – maguk határozzák meg, létrejöttüket követő első ülésükön.” 

 

 

17. §  A Rendelet 87. § (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Adott téma megtárgyalására a polgármester vagy a bizottságok elnökei 

kezdeményezésére együttes ülés keretében is sor kerülhet.” 

 

18. § A Rendelet 31. alcímében a „politikai’” szövegrész helyébe az „önkormányzati” 

szöveg lép. 
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19. § A Rendelet 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdés f) 

pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 41. §-ában, 47. §-ában, 53. § (1) bekezdésében, 53. 

§ (2) bekezdésében, 53. § (3) bekezdésében, 53. § (5) bekezdésében, 65. §-ában, 67. § 

(1) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 77. § (2) bekezdésében és 97. § (1) 

bekezdésében az „Mhötv.” szövegrész helyébe az „Mötv” szöveg lép. 

 

20. §  A Rendelet 104. § (1) bekezdésében az „Ötv.” szövegrész helyébe at „Mötv.” szöveg 

lép. 

 

21. §  (1) A Rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

 „1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 

31.) önkormányzati rendelete alapján: 

  

 1.1. kiadja a vagyonkezelői hozzájárulást /10. § (2) bek. a) pont/: 

 

- a vagyonkezelői-, a hasznosítási-, haszonélvezeti-, bérleti-, használati-, az 

üzemeltetői-, működtetői jog jogosultja részére a kezelésében lévő önkormányzati 

tulajdonban álló ingatlanok építésével, bontásával, felújításával, fenntartásával, 

karbantartásával kapcsolatos engedélyezési eljárásokhoz; 

- az önkormányzat tulajdonostársa kérelmére építési, felújítási, karbantartási 

munkák végzésére; 

 

1.2. javaslatot tesz a vagyon minősítését illetően, ha az önkormányzat tulajdona új 

vagyonnal gyarapszik /10. § (2) bek. d) pont/  

 

  1.3. hozzájárulását adja a jogszerű használó részére a bruttó 100 ezer és bruttó 1 millió 

forint közötti egyedi forgalmi értékű ingó vagyon hasznosításához vagy selejtezéséhez 

/25. § (2) bek./” 

 

  (2) A Rendelet 1. melléklet 4. pontjában a „3. § (3) bek.” szövegrész helyébe a „3. § 

(2) bek.” szöveg lép. 

 

  (3) A Rendelet 1. melléklet 7.2. pontjában a „42. §” szövegrész helyébe a „19/A. §” 

szöveg lép. 

 

  (4) A Rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

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

általános rendjéről szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

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

bek./ 

 

  10.2. legfeljebb két évre engedélyezheti a közterület-használatot /9. §/” 

 

  (5) A Rendelet 1. melléklet 13. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

  „13. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 5/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet alapján: 
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  13.1. írásban közszolgáltatási szerződést köt a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására /4. § (1) bek./” 

 

 (6) A Rendelet 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„15. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város 

jelképeiről szóló 60/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

15.1. gyakorolja az önkormányzati jelkép használatának engedélyezésével kapcsolatos 

hatáskört /2. §/” 

 

(7) A Rendelet 1. melléklet 19. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„19. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet alapján: 

 

 19.1. határozattal dönt a közszolgáltatási díj alóli mentességre irányuló kérelmekről 

/36. § (1) bek./” 

 

22. § A Rendelet 2. melléklet 1.1. a) pontjában a „17/2011. (IV. 29.)” szövegrész helyébe a 

„27/2011. (IV. 29.)” szöveg lép. 

 

23. § A Rendelet 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 

 

24. § Hatályát veszti a Rendelet: 

 

a) 36. § (3) bekezdése, 

b) 38. § (3) bekezdés a) pontja, 

c) 101. §-a, 

d) 1. melléklet 6. pontja, 

e) 1. melléklet 20.4. pontja, 

f) 1. melléklet 21. pontja, 

g) 2. melléklet 5.1 a) pontjában a „/27/2001. (XI. 30.) ÖT. sz. rendelet 14. § (5) bek./” 

szövegrész. 

 

25. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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

 

 

Nagykőrös, 2014. november 28. 

 

 

 

 

  dr. Czira Szabolcs sk.    dr. Nyíkos Sára sk. 

                           polgármester                                            címzetes főjegyző 

 

 

Kivonat hiteléül:                                                                             
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1. függelék a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NÉVSORA 

 

 

 

  

1. Ábrahám Edit    Nagykőrös, Pozsonyi u. 12. 

2. dr. Czira Szabolcs   Nagykőrös, Dohány u. 6. 

3. G. Kovács Sándor   Nagykőrös, Mintakert u. 22. 

4. Illés Sándor    Nagykőrös, Alpári u. 35. 

5. Kiss Attila Csaba   Nagykőrös, Gát u. 3. 1/3. 

6. dr. Körtvélyesi Attila   Nagykőrös, Toldi u. 32. 

7. Kustár Tamás    Nagykőrös, Jósika u. 4. 

8.  László Ferenc    Nagykőrös, Ceglédi út 20. 4/87. 

9.  Nagy Balázs    Nagykőrös, Ady Endre út 36. 

10. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna Nagykőrös, Bokros d. 9/A. 

11. Szabóné Irházi Zsuzsanna  Nagykőrös, Patay u. 17. 

12. Tornyi Béla    Nagykőrös, Puskás Tivadar u. 2. 

 


