
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

2/2017. (1.27.) 

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

1.§ Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelete 3. mellékiete helyébe a melléklet lép. 

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

Nyíregyháza, 2017. január 26. 

(i1-r<!3:é..l---
I . 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Ezt a rendeletet 2017. január hó 27. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2017. január 27. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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Melléklet a 2/2017. (1.27 .) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat működésével összefüggő feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 

vagy a feladatellátás alapja 

A gazdasági program és éves Az államháztartásról szóló 2011. 

költségvetési rendelet évi CXCV tv. 23 .§, 34.§, 

megalkotása Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 116.§, a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. tv. 138.§ (1) 

bekezdés a), b) pontjai 

Bel ső ellenőrzés biztosítása Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119.§ (4) 

bekezdés 

A nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarország helyi 

jogainak érvényesítése, a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

települési nemzetiségi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 

önkormányzatok munkája 16.pontja, a nemzetiségek jogairól 

feltételeinek megteremtése szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 

Választással, népszavazással a választási eljárásról szóló 2013. 

kapcsolatos feladatok ellátása évi XXXVl.tv. 

A lakosság önszerveződő Magyarország helyi 

közösségei (társadalmi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

szervezetek, egyesületek, civil CLXXXIX. tv. 6.§ 

szerveződése k, ifjúsági 

szervezetek, egyházak) 

tevékenységének segítése, 

támogatása, az együttműködés 

biztosítása 
Vagyongazdálkodás, Magyarország Alaptörvénye 

vagyonvédelem 32.cikk (1) bekezdés f) pontja, 

48j2012.(XII.14.) önkormányzati 

rendelet, az önkormányzat 

költségvetés éről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

tv., az önkormányzatok 
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tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 147/1992.(XI.6.) 

Korm.rendelet l .§ (1) bekezdés 

Vagyonkataszteri nyilvántartás Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX.tv.110.§, az 

önkormányzatok tulajdonában 

lévő ingatlanvagyon nyilvántartási 

és adatszolgáltatási rendjéről szóló 

147/1992.(XI.6.) Korm.rendelet l.§ 

(1) bekezdés 

Az önkormányzat tulajdonában 4/2015.(11.20) önkormányzati 

lévő lakások, nyugdíjasházi rendelet, 27/2003 (V.29.) 

bérlemények és helyiségek önkormányzati rendelet, a lakások 

hasznosítása (bérbeadás, és helyiségek bérletére, valamint az 

értékesítés, csere, jogutódlás elidegenítésükre vonatkozó egyes 

elismerése, stb) szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

tv. , Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv 13.§. (l)bekezdés 9. 

pontja 

Lakások és egyéb önkormányzati az önkormányzat költségvetéséről 

tulajdonú ingatlanok felújítása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Repülőtér üzemeltetés az önkormányzat költségvetés é ről 

és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Vásárok, piacok fenntartása az önkormányzat költségvetéséről 

és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX.tv.13§ (1) bekezdés 14. 

pontja 

Katasztrófa védelemrnel A katasztrófavédelemről és a 

kapcsolatos feladatok ellátása hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 

Közterület-felügyeleti tevékenység A közterület felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. tv. 1. §, 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 

17. pontja, az önkormányzat 

költségvetés éről és a költségvetés 
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vitelének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet, az egyes 

rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint 

egyes törvényeknek az iskolakerülés 

elleni fellépést biztosító 

módosításáról 2012. évi CXX. tv. 

3.§ (1) bekezdés 
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Egészségügyi ellátás 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi Az egészségügyi alapellátásról 

ellátás szóló 2015. évi (XXIII. törvény 5. § 

(1) bekezdés a) pontja 

Fogorvosi alapellátás 2015. évi (XXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés b) pontja 

Az alapellátáshoz kapcsolódó 2015. évi (XXIII. törvény 5. § (1) 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és bekezdés c) pontja 

fogorvosi ügyeleti ellátás 

Védőnői ellátás 2015. évi (XXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés d)pontja 

Iskola-egészségügyi ellátás 2015. évi (XXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés e) pontja 

otthoni szakápolás Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLlV. törvény 89. § (2) bekezdés b) 

pontja, 2015. évi CXXIII. törvény 

16. § 

otthoni hospice ellátás 1997. évi CLlV. törvény 99. § (1) 

bekezdés, 2015. évi CXXIII. törvény 

16. § 

foglalkozás-egészségügyi 2015. évi CXXIII. törvény 17. § (1) 

alapellátás bekezdés 

Fogászati röntgen 11/2013 (1.17.) KGY határozat, 2. 

melléklet a 60/2003. (X. 20.) 

E5ZCSM rendelethez 
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Szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

települési támogatás A szociális igazgatásról és szociá lis 

ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 25. § (3) bekezdés b) 

pontja; Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének 

3/2015.(11 .20.) önkormányzati 

rendelete 2. § (1) bekezdés 

Köztemetés 1993. évi lll. törvény 48. §; 

a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § 

(2) bekezdés; 

a temetőkről és a temetkezés ről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajt ásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet 30. § 

Tanyagondnoki szolgáltatás 1993. évi III. törvény 60. §, 90. § 

(2) bekezdés 

Étkeztetés 1993. évi III. törvény 86. § (1) 

bekezdés b) pontja 

Házi segítségnyújtás 1993. évi III. törvény 86. § (1) 

bekezdés c) pontja 

Jelzörendszeres házi 1993. évi III. törvény 65. § (7) 

segítségnyújtás bekezdés 

Családsegítés 1993. évi III. törvény 86. § (1) 

bekezdés a)pontja 

Közösségi ellátások 1993. évi III. törvény 90. § (2) 

bekezdés 

Támogató szolgáltatás 1993. évi lll. törvény 90. § (2) 

bekezdés 

Utcai szociális munka 1993. évi lll. törvény 90. § (2) 

bekezdés 
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Nappali ellátás 1993. évi III. törvény 90. § (2) 

bekezdés 

Ápolást, gondozást nyújtó 1993. évi III. törvény 90. § (2) 

intézmények (idősek otthona) bekezdés 

Ápolást, gondozást nyújtó 1993. évi III. törvény 88. § c) 

intézmények (fogyatékos pontja 

személyek otthona) 

Ápolást, gondozást nyújtó 1993. évi II I. törvény 88. § c) 

intézmények (pszichiátriai betegek pontja 

otthona) 

Ápolást, gondozást nyújtó 1993. évi III. törvény 90. § (2) 

intézmények (hajléktalanok bekezdés 

otthona) 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 1993. évi III. törvény 90. § (2) 

intézmény (éjjeli menedékhely) bekezdés 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 1993. évi III. törvény 90. § (2) 

intézmény (hajléktalan személyek bekezdés 

átmeneti szállása) 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 1993. évi III. törvény 88. § c) 

intézmény (időskorúak pontja 

gondozóháza) 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 1993. évi III. törvény 88. § c) 

intézmény (szenvedélybetegek pontja 

átmeneti otthona) 

Rendszeres gyermekvédelmi 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) 

kedvezmény bekezdés a) pontja 

alapösszegű természetbeni 1997. évi XXXI. törvény 20/ A. § 

támogatás 

Rendszeres gyermekvédelmi 1997. évi XXXI. törvény 20/6. § 

kedvezményhez nyújtott pénzbeli 

ellátás 

Helyi autóbusz közlekedési Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

támogatás Közgyűlésének 54/2011.(XII.16.) 
rendelete 2. § 

Üdültetési támogatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 54/2011.(XII.16.) 

rendelete 2/A. § 
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Gyermekétkeztetés 1997. évi XXXI. törvény 21. §(1) 

bekezdés 

Intézményi gyermekétkeztetés 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) 

bekezdés a) pontja 

Szünidei gyermekétkeztetés 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § 

(l)bekezdés 

Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (2)bekezdés 

Gyermekjóléti központ A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (4)bekezdés 

Bölcsőde A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (3) 

bekezdés a)pontja 

Alternatív napközbeni ellátás A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (2)bekezdés 

Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (2)bekezdés 

Gyermekek átmeneti otthona A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (3) 

bekezdés b)pontja 

Családok átmeneti otthona A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 94. § (3) c) 

Bursa Hungarica ösztöndíj 2011. évi CCIV. törvény 84. § (4) 

bekezdés i) pontja, 51/2007. (III. 

26.) Korm . rendelet 18. § (1) 

bekezdés 

Helyi szociálpolitika i kerekasztal 1997. évi XXXI. törvény 58/8. § (2) 

létrehozása bekezdés 

Szociális szolgá Itatástervezés i 1993. évi III. törvény 92. § (3) 

koncepció készítése bekezdés 
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Védendő fogyasztó igazolás A vízkőzmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CClX. törvény 61/A. § (5) 

bekezdés, 

a vízközmű-szolgáltatásról szóJó 

2011. évi CClX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 58/2013. ( II. 27.) Korm. 

rendelet 88/B. §; 

A földgázelJátásról szóló 2008. évi 

XL. törvény 66. § (2) bekezdés, 

a földgázellátásról szóló 2008. évi 

XL. törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 19/2009. (J. 

30.) Korm. rendelet 56. §; 

a villamos~energiáróJ szóló 2007. 

évi LXXXVJ. törvény 65. § (2) 

bekezdés, 

a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVJ. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 

rendelet 30. § 

Rászorulók Életének Segítése 221/1995 (X. 24.) KGY határozat 

Közalapítvány 

Általános iskolai feladatok ellátása 96/2011. (V.31.) KGY határozat 

a Hajdúdorogi Görög Katolikus 

Egyházmegyével kötött 

együttműködési megállapodás 

keretében 

Idösügyi Tanács működtetése 78/2012 (IV.26.) KGY határozat 

Egészségügyi Támogató Alap 135/2016 (V.26.) KGY határozat 

Program (ETAP) 

Iskolatej program 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 4. § 

(1) bekezdés 

Szépkorúak köszöntése 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 

2. § (4) bekezdés 

Lakbér-hozzájárulási szolgáltatás Szt. 1. § (2) bekezdése, 3/2015. (II. 

20.) Ör. 8-13. § 
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60 literes gyűjtőedény a hulladékról szóló 2012. évi 

használatához hatósági CLXXXV. törvény 35. §-a, valamint 

bizonyítvány kiadása 88. § (4) bekezdésében előírt 
feltételek megvalósulásának 
céljából, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 
31.) Karm. rendelet (továbbiakban: 
R.) 7. §-ának figyelembe vétel ével 

Nem önkormányzati tulajdonban Szt. 1. § (2) bekezdése, 23/2013. 

lévő bérlakásban lakók (V. 31.) Ör. 

lakbértámogatása 

Rászoruló Hallgatókért 62/1996. (IV. 1.) KGY határozat 

Közalap ítvány 
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Közneveléssel összefüggő feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

óvodai ellátás 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 6.pontja 

sajátos nevelési igényű gyermekek 2011. évi CXC. törvény 74. § 

óvodai nevelése (2)bekezdés 

Szigligeti gyermektábor Az önkormányzat költségvetéséről, 

fenntartása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Diákönkormányzatok támogatása Az önkormányzat költségvetéséről, 

és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Drog megelőzési program Az önkormányzat költségvetéséről, 

működtetése, prevenció és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Ifjúsági Ház működtetése Az önkormányzat költségvetéséről, 

és a költségvetés vi telének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Nyír - Diák Napok támogatása Az önkormányzat költségvetéséről, 

és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 
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Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális és idegenforgalmi feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 

vagy a feladatellátás alapja 

A közművelődési, közgyűjteményi, A muzeális intézményekről, a 
művészeti, előadóművészeti nyilvános könyvtári ellátásról és a 
tevékenységekkel kapcsolatos közművelődésről szóló 1997. CXl. 
helyi irányítási és ellenőrzési tv. 45-Sl.§, 53-60.§, 64-66.§, 73-
feladatok ellátása, Kulturális 81, § 
örökség helyi védelme, 2008. évi XCIX. tv. Az előadó-

művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól 
2011, évi CLXXXIX.tv, 13.§ (l) 
bekezdés 7. pontja, 
73/2003,(V.28,) Korm.rendelet 

Helyi építészeti örökség értékeinek 1997. évi LXXVIII. tv, 6. § (l) 
védelme bekezdés b) pontja, 57. § (2) 

bekezdés 
Idegenforgalmi feladatok ellátása az önkormányzat költségvetéséről 
(kiállítások, vásárok szervezése és és a költségvetés vitelének 
azokon való részvétel) szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 
Városdiplomáciai, testvér és az önkormányzat költségvetéséről 
partnervárosi kapcsolatok, és a költségvetés vitelének 
rendezvények szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 
PR tevékenység (reklám, hirdetés, az önkormányzat költségvetéséről 
kiadványok) és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Városi mecenatúra az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Városi rendezvények, társadalmi az önkormányzat költségvetéséről 
ünnepek szervezése és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Köztéri alkotások létrehozása, az önkormányzat költségvetéséről 
felújítása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Védett épületek felújításának az önkormányzat költségvetéséről 
támogatása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Civil Ház működési támogatása az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Éves rendezvény terv készítése az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Nemzeti és állami ünnepek az önkormányzat költségvetéséről 
szervezése és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Kiemeit nagyegyüttesek az önkormányzat költségvetéséről 
támogatása kiemeit művészeti és és a költségvetés vitelének 
művelődési közösségek szabályairól szóló önkormányzati 
támogatása rendelet 

Kulturális kiadványok az önkormányzat költségvetéséről 
megjelentetésének támogatása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Önkormányzati médiumok az önkormányzat költségvetéséről 
működtetése (Város-kép Kft .) és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

TDM szervezet működtetése az önkormányzat kőltségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

A kulturális szolgáltatások 13/2011.(111.11.) önkormányzati 
fejlesztéseI értékeink, rendelet 
hagyományaink megőrzése, 

bemutatása 
Képzőművészeti ösztöndíjak az önkormányzat költségvetéséről 
pályázat útján történő és a költségvetés vitelének 
adományozása szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Ismeretterjesztő szervezetek az önkormányzat kőltségvetéséről 
támogatása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Közművelődési megállapodások az önkormányzat költségvetés éről 
kötése és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Helyi önszerveződő közösségek 24/2008(IV.29) önkormányzati 
támogatása rendelet 

az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Települési Értéktár Bizottság az önkormányzat költségvetéséről 
működtetése és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Környezetvédelmi feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 

vagy a feladatellátás alapja 

Környezetvédelmi program A környezet védelmének általános 
kidolgozása, jóváhagyása, az szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 
illetékességi terület környezeti 46. § (1) bekezdés b), e) pontjai 
állapotának elemzése, értékelése, 
a lakosság tájékoztatása; a 
környezetvédelmi programban 
foglaltak végrehajtása, folyamatos 
felülvizsgálata 
Stratégiai zajtérkép és intézkedési 1995. évi LIII. tv. 46. § (4) bekezdés 
terv készítése 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdés 
Helyi jelentőségű védett A természet védelméről szóló 
természeti terület fenntartása, 1996. évi LIII. tv. 62.§ (2)bekezdés, 
állapotának fejlesztése, őrzése az önkormányzat kőltségvetéséről 

és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Településfejlesztési és kommunális feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 

vagy a feladatellátás alapja 

Köztemetökkel kapcsolatos 1991. évi XX. tv. 18. §, 1999. évi 
feladatok XLIII. tv., 27/2007.(IX.25.) 

önkormányzati rendelet, 2011. évi 
CLXXXIX .törvény 13.§(1) bekezdés 
2. pontja 

Helyi közterületek, közhasználatú 37/2003.(VII1.28.) önkormányzati 
zöldterületek fenntartása, közutak rendelet, 2011 . évi 
gondozása CLXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 

2. pontja 

Települési szilárd hulladékok 2012 évi CLXXXV.tv. 33-37.§, 
kezelése 8/2014. (111.21. )önkorm á nyzati 

rendelet, 2011. évi 
CLXXXIX.törvény 13.§(l)bekezdés 
5. pontja 

Nem közművel összegyűjtött 2012. évi CLXXXV.tv. 33-37.§, 
háztartási szennyvíz 6/2013.(11.15 .) önkormányzati 

rendelet, 1991. évi xx. tv. 20.§, 
2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§(1) 
bekezdés 5. pontja 

Közcélú ártalmatlanító telep 1991. évi xx. tv. 20. §, 2011. évi 

létesítése CLXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 
5. pontja 

Hu lladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi CLXXXV.tv. 34-35.§, 
szervezése és fenntartása 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) 

bekezdés 5. pontja, 
8/2014. (111 .21. Jön kormá nyzati 
rendelet, 

Hulladék szelektív gyűjtésének 2012. évi CLXXXV.tv. 54.§, 2011. 

szervezése évi CLXXXIX.törvény 13.§(1) 
bekezdés 5. pontja, 
8/2014.(111 .21.)önkormányzati 
rendelet 

Közterületen elhagyott hulladék 2012. évi CLXXXV.tv. 61.§, 2011. 

elszállítása, hasznosítása, ill. évi CLXXXIX.törvény 
ártalmatlanítása 13.§(l)bekezdés 5. pontja 

Közterület tisztántartása 1991. évi XX. tv. 21.§, 
18/2006.(VI.1.) önkormányzati 
rendelet, 2011 . évi 
CLXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 
5. pontja 

Ivóvízellátás biztosítása, helyi 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§ (1) 

viziközművek működtetése, bekezdés 21. pontja, 1995. évi 
szennyvízelvezetés, LVll.tvA.§, 

szennyvíztisztítás, csapadékvíz 
elvezetése 
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Vízkárelhárítás, ár- és 1995. évi LVII. tv. 4. §, 2011. évi 
belvízelvezetés (LXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 

2., 11. pontjai 

Közvilágítás biztosítása 2011. évi (LXXXIX. tv.13.§ (1) 

bekezdés 2. pontja 
Helyi közutak fenntartása, 1988. évi !.tv. 33.-34. §, 
használhatóságának biztosítása, 60/2005.(XII.12.) önkormányzati 
forgalmi rend kialakítása rendelet, 2011. évi 

(LXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 
2. pontja, az önkormányzat 
költségvetéséről és a költségvetés 
vitelének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 

Településrendezési feladatok 1997.évi LXXVIII . tv. 6.-7.§, 2011. 
ellátása, településfejlesztési évi (LXXXIX.törvény 13.§ 
koncepció alkotása (l)bekezdés 1. pontja 
Helyi távhőszolgáltatás biztosítása 2005. évi XVIII . tv.6. §, 

41/2005 .(X.27.) önkormányzati 
rendelet, 2011. évi 
(LXXXIX. törvény 13.§ (l)bekezdés 
20. pontja, 

Tervtanács működtetése 1997. évi LXXVII. tv. 6. § (7) 
bekezdés, 252/2006. (XII. 7.) Korm. 
Rendelet, az önkormányzat 
költségvetéséről és a költségvetés 
vitelének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 

Városszépítő akció szervezése az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Új játszóterek, közparkok az önkormányzat költségvetéséről 
létesítése, játszótéri berendezések és a költségvetés vitelének 
felújítása szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Illegális szemétlerakók az önkormányzat költségvetéséről 
felszámolása nem önkormányzati és a költségvetés vitelének 
tulajdon esetén szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 

Járdaépítési program az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Útfelújítási program az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabálya iról szóló önkormányzati 
rendelet 

Városi közlekedésfejlesztési terv az önkormányzat költségvetéséről 
készítése és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Autóbusz megállóhelyek az önkormányzat költségvetéséről 
korszerűsítése és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Kerékpárutak tervezése, létesítése, az önkormányzat költségvetéséről 
burkolatfel új ítása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Parkolók és parkolóházak építése az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Fasorrendezések az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Zöldfelület i felmérések az önkormányzat költségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Utca bútorok telepítése az önkormányzat kő[tségvetéséről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Tervpályázatok, ötletpá lyázatok az önkormányzat költségvetéséről 
kiírása, díjazása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Parkolóhelyek létesítése, parkoló- 1988. évi I. tv., 2011. évi 
hálózat működtetése CLXXXIX.törvény 13.§ (l)bekezdés 

2. pontja, 44/2006.(IX.28.) 
önkormányzati rendelet, az 
önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Helyi személyszállítási 2012. évi XLI .tv. 4.§, 1990.évi 
közszolgáltatás biztosítása LXXXVII.tv.7.§ (1) bekezdés, 2011. 

évi CLXXXIX.törvény 13.§ 
(l)bekezdés 18. pontja, az 
önkormányzat költségvetés éről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Játszóterek felülvizsgálata 78/2003. (XI.27.) GKM r. 7.§, 
2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) 
bekezdés 2. pontja 

Állati hulladékok ártalmatlanná 2008. évi XLVl.tv., 2011. évi 
tétele CLXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 

S. pontja 

Rovar és rágcsálóirtási feladatok 1997. évi CLlV. tV.1S3. §, 2011. évi 
CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 
S.pontja 

Új utak tervezése, építése az önkormányzat költségvetés éről 
és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Középfokú oktatási intézmények az önkormányzat költségvetés éről 
épületeinek felújítása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Művelődési intézmények az önkormányzat költségvetéséről 
épületeinek felújítása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Védett épületek felújításának az önkormányzat költségvetéséről 
támogatása és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Sport feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 

vagy a feladatellátás alapja 

A sport támogatása Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdés 15. 
pontja 

A te lepülési sport hosszú távú A sportról szóló 2004. évi I. tv., 55. 
fejlesztése § (1) bekezdés 
A helyi sportfej lesztési koncepció 2004. évi I. tv. 55 . § (1) bekezdés 
meghatározása és megvalósítása alpont 
Együttműködés a helyi 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdés 
sportszervezetekkel, b)pont 
sportszövetségekkel 
A tulajdonát képező 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdés c) 
sportlétesítmények fenntartása, pont, 64.§ és az önkormányzat 
fej lesztése költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 

Az önkormányzati iskolai 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdés 
testnevelés és sporttevékenység d) pont 
gyakorlati feltételeinek 
megteremtése 
A köznevelési törvény alapján az 2004. évi I. tv. 55. § (2) bekezdés, 
önkormányzati iskolai sportkörök Nyíregyháza Megyei logú Város 
működéséhez vagy ezek feladatait sportjáról és sportfinanszírozási 
ellátó diáksport egyesületek rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) 
feladatainak zavartalan ellátásához önkormányzati rendelet és az 
szükséges feltételek a biztosítása önkormányzat költségvetéséről és 

a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

A területen tevékenykedő 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés a) 
sportszövetségek működésének pont, Nyíregyháza Megyei logú 
segítése Város sportjáról és 

sportfinanszírozási rendszeréről 

szóló 30/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendelet és az 
önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Közreműködés sportszakemberek 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés 
képzésében,továbbképzésében b)pont 
A sportági és iskolai 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés c) 
versenyrendszerek kialakításának, pont Nyíregyháza Megyei logú 
illetve az e körbe tartozó Város sportjáról és 
sportrendezvények sportfinanszírozási rendszeréről 
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lebonyolításának segítése, különös szóló 30/2014.(XI.28.) 
tekintettel a családok sport jára, a önkormányzati rendelet és az 
hátrányos helyzetű társadalmi önkormányzat költségvetéséről és 
csoportok, valamint a a költségvetés vitelének 
fogyatékosok sport jára szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 
Részvétel a nemzetközi 2004. évi I. tv. SS. § (3) bekezdés 
sportkapcsolatokban, kiemelkedő d) pont, Nyíregyháza Megyei Jogú 
rendezvények lebonyolítása város sportjáról és 

sportfinanszírozási rendszeréről 
szóló 30/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendelet és az 

önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Az állami sportinformációs 2004. évi I. tv. 76/0. § 
adatszolgáltatással összefüggő 
feladatok ellátása 

Közreműködés a sport 2004. évi I. tv. SS. § (3) bekezdés f) 
népszerűsítésében, a pont, Nyíregyháza Megyei Jogú 
mozgásgazdag életmóddal Város sportjáról és 
kapcsolatos sporttudományos sportfinanszírozási rendszeréről 
felvilágosító tevékenység szóló 30/2014.(XI.28.) 
szervezésében önkormányzati rendelet és az 

önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóJó önkormányzati 
rendelet 

Közreműködés asportorvosi 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés g) 
tevékenység feltételeinek pont 
biztosításában 

Városi sportrendelet megalkotása, 2004. évi I. tv. 55.§ (6) bekezdés 
ebben a sporttal kapcsolatos 
részletes feladatok és 
kötelezettségek, valamint a 
költségvetésből a sportra 
fordítandó összegek 
meghatározása 
Az elnyert állami sportcélú az állami sportcélú támogatások 
támogatások előírtak szerint felhasználásáról és elosztásáról 
történő felhasználása, elszámolása szóló 4/2011.(11.28.) NEFMI 

rendelet 
Városi sportösztöndíj rendszer Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
működtetése, olimpiai felkészülés sportjáról és sportfinanszírozási 
támogatása rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet és az 
önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Verseny- és élsport, ezen belűl Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
kiemeit csapat és egyéni sportágak sportjáról és sportfinanszírozási 
támogatása rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet és az 
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önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

A városi utánpótlás-nevelési Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
képzési rendszer működtetése sportjáról és sportfinanszírozási 

rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendelet és az 
önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Olimpián, világ- és Európa- Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
bajnokságon elért eredmények sportjáról és sportfinanszírozási 
elismerése rendszeréről szóló 30/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet és az 
önkormányzat költségvetéséről és 
a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 

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

2/2017. (1.27.) 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 az önkormányzat által kötelezően eJJátandó és önként vállalt feladatainak 
aktualizálása indokolja. 

Részle t es indokolás 

l.§-hoz 

Az SZMSZ 3. meJJékletében szabályozott, az önkormányzat által kötelezően eJJátandó és önként vállalt 
feladatainak aktualizálására kerül sor jelen módosító rendelet meJJékletében. 

2.§-hoz 

Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz. 


