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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 25.) 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) Bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. § A rendelet 1. § a) pontjában, 2. § (3) bekezdésében, 5. § d) és e) pontjában, 36. § (2) 

bekezdésében a „Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” szövegrész 

helyébe a „Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 

 

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

 

 „d) jegyző.” 

 

4. §  A rendelet 5. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

szöveg lép. 

 

5. § A rendelet 6. § (2) bekezdésében a „nemzetiségi önkormányzat testületére” szövegrész 

helyébe a „a jegyzőre” szöveg lép. 

 

6. § A rendelet 6. § (3) bekezdésében „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi (LXV. 

törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe „a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mhötv.) 42. §-ában” szöveg lép. 

 

7. § A rendelet 7. § (1) bekezdésében „az Ötv. 9. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe 

„az Mhötv. 41. § (4)-(5) bekezdésében” szöveg lép. 

 

8. § A rendelet 11. §-ában „az Ötv.” szövegrész helyébe „a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény” szöveg lép. 

 

9. § A rendelet 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

 /12. § A képviselő köteles:/ 

 

 „f) 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 
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bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankcionálására, mely 30 000-50 000 

forintig terjedő pénzbírság lehet.” 

 

10. §  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 tiszteletdíja a 

hiányzással érintett hónapra járó tiszteletdíj összegének kimerítéséig legfeljebb 25 %-

kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentésre kerül.” 

 

11. § A rendelet 31. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

 /A polgármester:/ 

 

 „f) dönt – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a két ülés közötti, 

halaszthatatlan, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó önkormányzati ügyekben, 

kivéve az Mhötv. 42. §-ban meghatározott ügyeket.” 

 

12. § A rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés: 

 

 „(2) Az ülést 15 napon belüli időpontra össze kell hívni az Mhötv. 44. §-ában 

meghatározott esetben.” 

 

13. §  A rendelet 41. és 47. §-ában „az Ötv. 36. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az 

Mhötv. 53. § (1) bekezdés k) pontjában” szöveg lép. 

 

14. § A rendelet 50. § (1) bekezdés b) pontjában az „önkormányzati hivatásos tűzoltóság 

parancsnokát” szövegrész helyébe az „önkormányzati tűzoltóság parancsnokát” 

szöveg lép. 

 

15. § A rendelet 51. § (1a) és (2) bekezdésében, valamint 89. § (4) bekezdésében „a Jegyzői 

Iroda” szövegrész helyébe „az Önkormányzati Iroda” szöveg lép. 

 

16. § (1) A rendelet 53. § (1) bekezdésében az „Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában” 

szövegrész helyébe az „Mhötv. 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjában” szöveg lép. 

 

 (2) A rendelet 53. § (2) bekezdésében az „Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában” 

szövegrész helyébe az „Mhötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában” szöveg lép. 

 

 (3) A rendelet 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(3) Zárt ülésen az Mhötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek 

részt, továbbá a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítésében részt vevő(k) 

személy(ek).” 

 

 (4) A rendelet 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(5) Az Mhötv. 52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a zárt ülésen hozott képviselő-

testületi döntés is nyilvános.” 

 

17. § A rendelet 60. § (6) bekezdés 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(6) A rendbírság befizetésének elmaradása esetén a rendbírság összegének 

kielégítéséig a képviselő tiszteletdíja a következő havi esedékességtől legfeljebb 25 %-

kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentésre kerül.” 

 

18. § A rendelet 65. §-ában az „Ötv. 15. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az 

„Mhötv. 50. §-ában” szöveg lép. 

 

19. § A rendelet 67. § (1) bekezdése a következő 2. mondattal egészül ki: 

 

„(1) Nem lehet név szerinti szavazást tartani az Mhötv. 48. § (3) bekezdése értelmében 

a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások 

lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben.” 

 

20. § A rendelet 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) „A képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás 

szavazatösszesítő számítógépes rendszer útján történik. A képviselő-testület az Mhötv. 

46. § (2) bekezdésében foglalt ügy tárgyalása előtt hozott minősített többségű 

döntésével határoz arról, hogy titkos vagy nyílt szavazással fejezi ki véleményét.” 

 

21. § (1) A rendelet 77. § (1) bekezdése az alábbi 3. mondattal egészül ki: 

 

„(1) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.” 

 

(2) A rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza az Mhötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakat, 

valamint a képviselő-testületi ülés bezárásának időpontját.” 

 

22. § A rendelet 88. § (1) bekezdése a következő 2. mondattal egészül ki: 

 

 „(1) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.” 

 

23. §  A rendelet 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„97. § (1) Az Mhötv. 82. § (1) bekezdése alapján a jegyzőt, illetve az aljegyzőt a 

jegyző javaslatára a polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki. 

 

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal gazdasági 

feladatokat ellátó szervezetének vezetője látja el.” 

 

24. § A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

25. § A rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 

 

26. § A rendelet 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép. 
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27. § Hatályát veszti a rendelet  

 

a) 6. § (3) bekezdés e) pont, 

b) 20. §-a, 

c) 50. § (1) bekezdés b) pontjában „az önkormányzati önkéntes tűzoltóság elnökét” 

szövegrész, 

d) 52. § (3) bekezdése, 

e) 59. § (6) bekezdése, 

f) 1. melléklet 2. pontja. 

 

28. § (1) Ez a rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba. 

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

 

 

Nagykőrös, 2013. január 25. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára 

    polgármester                   jegyző 
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1. melléklet a 1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelethez 

 

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása 

 

1. Szervezeti egységek:  

 

Műszaki Iroda 

Önkormányzati Iroda  

Pénzügyi Iroda 

 

 

2. Szervezeti egységekhez nem tartozó munkakörök: 

 

Főépítész 

Politikai főtanácsadó 

Kommunikációs referens 

 

 

1. függelék a 1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelethez 

2.  

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal általános munkarendje 

 

 

Sorszám 

A 

Munkanap 

B 

Munkarend 

C 

Ebédidő 

D 

1. Hétfő 7.30-18.00 12.30-13.00 

2. Kedd 7.30-15.30 12.30-13.00 

3. Szerda 7.30-15.30 12.30-13.00 

4. Csütörtök 7.30-15.30 12.30-13.00 

5. Péntek 7.30-13.00 - 

 

 

2. függelék a 1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelethez 

 

Az ügyfélfogadási rendje 

 

1. Polgármester: minden hónapban a kijelölt napon  

 

2. Alpolgármester(ek): minden hónapban a kijelölt napon  

 

3. Jegyző: minden hét szerda 9.00-11.00 óráig 

 

4. Polgármesteri Hivatal: 

 

4.1. Hétfő: 15.00-18.00 óráig 

4.2. Szerda: 7.30-15.00 óráig 

4.3. Péntek: 8.00-12.00 óráig 
 


