
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

15/2014.(IV.25.) 

önkormányzati rendelete 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011.(111.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) kezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban : Ör.l 1.§ (8) bekezdése a 
következő cl ponttal egészül ki: 

,,[(8) A képviselő-testület további szervei:] 

cl Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás." 

2.§ Az Ör. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapja: varoshaza.nyiregyhaza.hu" 

3.§ Az Ör. 7.§ (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,[(3) Az alakuló ülés lehetséges napirendjei:] 

il Előterjesztés az alpolgármesterek illetményének vagy tiszteletdíjának és költségátalányának 
megállapítására" 

4.§ Az Ör 19.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2l Ügyrendi kérdésben, különösen az ülés vezetésével, rendjével összefüggésben, valamint az 
éppen tárgyalt ügy tárgyalási módjára, vagy a vita egészének módszerére vonatkozóan 
bármely képviselő soron kívül - legfeljebb 2 percre - szót kérhet és javaslatot tehet. A vita 
lezárását megelőzően a napirend előterjesztője, vagy az ülés mindenkori vezetője kérheti, 
illetve indítványozhat ja a napirend tárgyalásának elhalasztását. Ezen esetekben a közgyűlés 
vita nélkül határoz. " 
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5.§ Az Ör. 25.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

" (1) A bizottságok tagjai megválasztására a polgármester, vagy bármelyik képviselő tehet 
javaslatot. A bizottságok nem képviselő tagjává - a bizottság feladatköre szerinti területen 
működő - tapasztalt szakembert, a szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, 
társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt indokolt 
választani. 

6.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) Az Ör. l8.§ (1) bekezdésében " A polgármester távollétében az ülést a saját tagjai közül 

választott alpolgármester vezeti ." szövegrész helyébe "A polgármester távollétében az ülést a 
közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester vezeti." szövegrész lép. 

Nyíregyháza, 2014. április 24. 

~v{}-_ 
Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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E rendeletet 2014. április hó 25. napj~nkihirtfeter,; . 

Nyíregyháza, 2014. április 25. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

15/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 

Indokolása 

Általános indokolás 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a helyi önkormányzatok a helyi 
közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározzák szervezeti és működési 

rendjüket. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A 9/2011.(111.10.) 

önkormányzati rendelettel elfogadott szervezeti és működési szabályzat módosítását a gyakorlatban 
felmerült problémák megoldása indokolja. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

A Nyirségi Többcélú Kistérségi Társulás nevesítése a képviselő-testület szervei között. 

2.§-hoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapja megváltozott elnevezését 
tartalmazza . 

3.§-hoz 

Az alakuló ülés lehetséges napirendjeinek pontosítását tartalmazza. 

4.§-hoz 

A meghívónak és az írásos előterjesztéseknek a megjelenítési rendjét szabályozza. 

5.§-hoz 

Az ügyrendi kérdések pontosítását tartalmazza. 

6.§-hoz 

Hatályba lépést és szövegcserés módosító rendelkezést tartalmaz. 


