
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 9.) önkormányzati 

rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 33. § (3) 

bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

(Tanácskozási joggal kell meghívni:) 

„e)  Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét.” 

2. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 38. § (6) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A rendbírság összegét a kiszabásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 

befizetni a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. A rendbírság befizetésének 

elmaradása esetén a rendbírság kiszabását követő hónapra járó képviselői tiszteletdíj a rendbírság 

összegének erejéig megvonásra kerül.” 

3. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 70. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület rendelet megalkotójának teljes megjelölése: Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének …../…. (a rendelet sorszáma arabszámmal/évszám), valamint 

a kihirdetés ideje (hónap római számmal, nap arabszámmal), az önkormányzati rendelete kifejezés és 

a rendelet címe” 

4. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 83. § 

(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A meghívottak, érdeklődők a Polgármesteri Hivatal szakirodáján tekinthetik meg az 

előterjesztéseket, melyek feltöltésre kerülnek Nagykőrös város honlapjára a Közérdekű adatok 

menüpont alá.” 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 83. §-a 

a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 



„(7) A bizottság ülésére megfelelően alkalmazni kell a 38. §-ban foglaltakat. ” 

5. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4. 

melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. 

melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

6. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 

a) 13. § (2) bekezdésében a „100.000” szövegrész helyébe a „150 000” szöveg, 

b) 38. § (3) bekezdésében a „minősített szótöbbséggel” szövegrész helyébe az „egyszerű 

többséggel” szöveg, 

c) 60. § (1) bekezdésében a „hitelesítését” szövegrész helyébe az „aláírását” szöveg, 

d) 78. §-ában a „77” szövegrész helyébe a „76” szöveg, 

e) 93. § (1) bekezdésében a „külön megállapodásban” szövegrész helyébe a „közigazgatási 

szerződésben” szöveg 

lép. 

7. § 

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI.26.) önkormányzati 

rendelet 

a) 83. § (1) bekezdés g) pontja, 

b) 83. § (2) bekezdése. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és 2022. március 2-án hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2022. február 8.  

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Ecsedi-Ország Viktória 

 polgármester jegyző 

  



 

Végső előterjesztői indokolás 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja 

és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, működésének részletes szabályait Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 

SZMSZ) határozta meg. 

  

A normatív szabályozás gyakorlati alkalmazása során összegyűjtött tapasztalatok és az Mötv., a 

Belügyminisztérium által kiadott módszertani ajánlás, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XI.14.) IRM rendelet szabályai alapján 

indokolt az SZMSZ módosítása. 


