
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

29/2015(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011 . évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati 
rendelet 15.§ (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

(,,15. § A Közgyűlés által a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskör-gyokorlások: 
(2) Dönt:)" 

"g) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával összefüggő kérdésekről." 

2.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklet I. 4. pont (2) bekezdése a következő: g) ponttal egészül ki: 

(,,4. A Közgyűlés által a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskör-gyokorlások: 
(2) Dönt:)" 

"g) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával összefüggő kérdésekről." 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Nyíregyháza, 2015. december 17. 
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Dr. Szemán Sándor 


polgármester.{,,, címzetes főjegyző 


4 áCSF rene 

Jelen rendeletet 2015. december hó 18. napján kihirdetem. 

~"-L...- LlNyíregyháza, 2015. december 18. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló 29j2015(XII.18.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

Az Országgyűlés 2015 . december l-jén elfogadta a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi eexl. 
törvényt. A törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, azaz tekintettel arra, hogy 2015 . 
december 12. napján jelent meg a Magyar Közlönyben, a hatályba lépés dátuma 2015. december 27. 
Az új törvény a kéményseprő- ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi xc. törvény alapján kötött, az új törvény 

hatályba lépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződések tekintetében a helyi önkormányzatoknak 
feladatot állapít meg, döntést kell hozniuk a közszolgáltatás jövőben i ellátásáról. 
Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése december 17. napján tartja 2015. évben az 
utolsó ülését, a fent i törvényben meghatározott döntés határ időben történő meghozatala céljából, a 
hatáskört célszerű és indokolt átruházni az illetékes szakmai bizottságra, a Városstratégiai és 
Környezetvédelmi Bizottságra. A hatáskör átruházást indokolja továbbá az a tény, hogy a témában a szakmai 
bizottság megalapozott döntést tud hozni, mely döntésről beszámol a Közgyűlésnek, tehermentesíti a 
Közgyűlés munkáját. 
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