
Nagyk rös Város Önkormányzat 18/2010. (X. 29.) ÖT. sz. rendelete
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének többször módosított

22/2003. (XI. 28.) ÖT. sz. az Önkormányzat és szervei Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítására

1. §

A rendelet 2. § (4) bekezdés els  mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képvisel -testület tagjainak száma: 12 f .”

2. §

A rendelet 13. § (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A képvisel -testület a képvisel knek havi tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege
85.000 forint.

(2) A képvisel -testületi bizottságok elnökei havonta tiszteletdíjban részesülnek, melynek
összege 57.000 forint. Ha a bizottság elnöke az elnöki tisztségen kívül bizottság/ok tagja
is, tiszteletdíja összege 76.000 forint.

(3) A képvisel -testület bizottságainak képvisel  tagjai havi tiszteletdíjban részesülnek,
melynek  összege  egy  bizottsági  tagi  feladat  ellátása  esetén  19.000  forint.  Ha  a  képvisel
kett  bizottság munkájában vesz részt, tiszteletdíjának összege 38.000 forint. További
bizottsági munkában való részvétel esetén tiszteletdíj nem illeti meg. A képvisel  köteles
írásban megjelölni több bizottsági munkában való részvétel esetén azt a kett  bizottságot,
mely után tiszteletdíj illeti meg.

(4) A képvisel -testület bizottságainak testületen kívüli tagjai havi tiszteletdíjban
részesülnek, melynek összege 38.000 forint.”

3. §

A rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A képvisel -testület az alábbi állandó bizottságokat hozta létre:

Egészségügyi és Szociális Bizottság 9 f
Jogi és Gazdasági Bizottság 5 f
Közbeszerzési Bizottság 5 f
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 9 f
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 7 f

4. §

A rendelet 49. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„(8) Egy képvisel  egyidej leg kett /több bizottságnak lehet tagja, vagy egy bizottságnak
elnöke és többnek tagja.”

5. §

A rendelet 1. számú melléklet III/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„III/2. *

A bizottságok átruházott feladat –és hatásköri jegyzéke

Egészségügyi és Szociális Bizottság
átruházott feladat- és hatásköre

Dönt:
- I. fokon a rendkívüli átmeneti segély megállapításáról
 (Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének többször módosított 8/2008.

(III. 28.) ÖT. számú rendelete 12. § (5) bekezdése alapján)

- az els  lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatása ügyében
(Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének többször módosított 10/1999.
(III.26.) ÖT. számú rendelete 7. § (2) bekezdése alapján)

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
(Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság)

átruházott feladat- és hatásköre

Dönt:
- a támogatott által benyújtott elszámolásról

(Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének a sporttámogatási rendszerr l
szóló 10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján)

- a jelölések alapján minden év február hónapban titkos szavazással „Nagyk rös Város Év
Sportolója” cím odaítélésér l mindkét nemben, külön-külön feln tt és ifjúsági
kategóriákban
(Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének a sporttámogatási rendszerr l
szóló 10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján)

- közterület elnevezése során a közterület névadójáról elhelyezett szöveges ismertet  tábla
szövegér l
(Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének a közterület elnevezések,
valamint a házszámok jelölésér l szóló 30/2004. (XI.26.) ÖT. sz. rendelet 6. § (2)
bekezdése alapján)

- a „Jó tanuló jó sportoló” pályázatok elbírálásáról (évente határozat alapján)

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
(M szaki, Vállalkozási és Mez gazdasági Bizottság)

átruházott feladat- és hatásköre

Dönt:
- a lomtalanítási akció id pontjáról

(Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének a köztisztaságról szóló
többször módosított 27/2001. (XI.30.) ÖT. számú rendelete 14. § (5) bekezdése alapján)



- a lakossági kérelmek alapján a közvilágítási lámpahelyek létesítésér l a rendelkezésre álló
keretb l
(1991. évi XX. törvény alapján)

- a lakossági járdaépítési keret felosztásáról
(1988. évi I. törvény alapján)

- az önkormányzati tulajdonú utak forgalmi rendjének kialakításáról
(1988. évi I. törvény alapján)

-  a támogatásra benyújtott pályázatról
 (Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének a helyi környezetvédelmi

alapról szóló többször módosított 28/2004. (XI.26.) ÖT. sz. rendelet 7. § (3) bekezdése
alapján)

A Jogi és Gazdasági Bizottság, valamint a Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörrel
nem rendelkezik.”

6. §

A rendelet 1. számú melléklete az alábbi III/3. résszel egészül ki:

„III/3.
Közbeszerzési Bizottság
feladat –és hatásköre

1) a Kbt. és a Közbeszerzési Szabályzattal összhangban közbeszerzési eljárások során az
ajánlatkér  nevében döntéseket hoz,
2) a közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás, dokumentáció jóváhagyása,
3) bíráló bizottság létrehozása,
4) a közbeszerzési eljárásban a határid k felügyelete,
5) az ajánlattev  kizárása, a szerz dés teljesítésére alkalmatlanná, ajánlatának a törvényben
meghatározott okból történ  érvénytelenné nyilvánítása,
6) az eljárás nyertesének megállapítása vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása,
7) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok.

7. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagyk rös, 2010. október 29.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
               polgármester                                                                            jegyz

*Az SZMSZ III/2. része, mely a bizottságok átruházott feladat –és hatásköri jegyzéke, aktualizálásra került és további
aktualizálásra kerül az abban hivatkozott önkormányzati rendeletek a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendelet szerinti módosítását követ en.


