
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

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

szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 40. §-a az 

alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(4) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztések a MikroVoks-Elektronikus 

Döntéstámogató Rendszer alkalmazásával kerülnek elkészítésre.” 

 

2. § A Rendelet 55. § e) pontjában a „lejárt idejű” szövegrész helyébe a „lejárt határidejű” 

szöveg lép. 

 

3. § A Rendelet 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelékezés lép: 

 

 „(3) Kérdés felvetésére az Interpelláció és kérdés napirendi pont keretében 

személyenként legfeljebb három perc áll rendelkezésre. A kérdést felvető képviselő 

viszontválaszra jogosult, amelynek időtartama legfeljebb három perc.” 

 

4. §  A Rendelet 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(3) Interpelláció előterjesztésére az Interpelláció és kérdés napirendi pont keretében 

személyenként legfeljebb öt perc áll rendelkezésre. Az interpelláló képviselő 

viszontválaszra jogosult, amelynek időtartama legfeljebb öt perc.” 

 

5. § A Rendelet 79. § (2) bekezdésében a „Jegyzői Iroda” szövegrész helyébe az 

„Önkormányzati Iroda” szöveg lép. 

 

6. §  A Rendelet 89. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

 „(2) Az állandó bizottság az önkormányzati ciklus végén munkájukról beszámolnak a 

képviselő-testületnek.” 

 

7. § (1) A Rendelet 1. melléklet 3. pontja az alábbi 3.4. ponttal egészül ki: 

/Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 

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

  

 „3.4. közérdekű elhelyezés biztosítása /14. § (2) bek./” 

  

(2) 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 3/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendelet alapján: 

 

 7.1. gyakorolja a rendeletben meghatározott hatásköröket, kivéve a rendkívüli 

átmeneti segély I. fokon történő megállapítását /11. §/ 



 

7.2. rendkívüli krízishelyzet esetén, ennek egyidejű igazolásával, a jegyzővel együtt 

házipénztári kifizetést engedélyezhet /16. §/” 

 

(3) A Rendelet 1. melléklet 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„12. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési hozzájárulás 

fizetésének szabályozásáról szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

12.1. a 16. §-ban foglaltak teljesülése után, az útépítés szervezése során rögzített 

adatok és tények, a 10. § szerinti képviselő-testületi határozat, valamint a jelen 

rendelet vonatkozó részei alapján az önerős útépítésben részt nem vevő, de abban 

érdekelt érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezéséről külön jogszabályok 

szerint határozattal dönt /19. §/”  

 

(4) A Rendelet az alábbi 1/A. melléklettel egészül ki:  

 

„1/A. melléklet a 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelethez 

A jegyző átruházott feladat- és hatásköre 

 

1. A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény alapján:  

1.1. eljár a 46.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közútkezelői hatáskörbe tartozó 

ügyekben.” 

 

8. §  A Rendelet 2. melléklet 1.1 a) pontjában a „27/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 

14. §” szövegrész helyébe a „3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. §” szöveg 

lép. 

 

9. § Hatályát veszti a Rendelet: 

 

a)  45. § (3) bekezdésében „Az engedélyező az engedélyezés tényét az 

előterjesztés kísérő lapján írásban rögzíti.” szövegrész, 

b)  46. § (7) bekezdésében a „továbbá sürgősségi indítvánnyal vagyoni jellegű ügy 

nem terjeszthető elő” szövegrész, 

c)  57. § (2) bekezdésében „a polgármester esetleges válaszára öt perc áll 

rendelkezésre” szövegrész, 

d)  98. § f) pontja, 

e)  1. melléklet 11. pontja, 

f)  1. melléklet 18. pontja. 

 

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

 

 (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

Nagyőrös, 2015. november 27. 

 

 

 

dr. Czira Szabolcs               dr. Nyíkos Sára  

             polgármester     címzetes főjegyző 


