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Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(111.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. melléklete 1. fejezete tartalmazza Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés bizottságaira átruházott hatáskör-gyakorlásokat. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 
bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben döntést hoz. 

Az SZMSZ 5. melléklet 1. fejezet 2. pont (2) bekezdése szabályozza a Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális 
és Sport Bizottságra a kultúra területén átruházott hatáskör-gyakorlásokat. A jogszabályi változások, a 
muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
rendelkezései és a gyakorlati tapasztalatok alapján javasoljuk a megyei hatókörű városi múzeum 
küldetésnyilatkozata, stratégiai terve, gyűjtemény gyarapítási és revíziós terve, a múzeum digitalizálási 
stratégiája, fejlesztési és beruházási feladatai jóváhagyásának, továbbá a megyei hatókörű városi könyvtár 
küldetésnyilatkozata, gyűjtőköri szabályzata, stratégiai terve, minőségpolitikai nyilatkozata jóváhagyását 
átruházni a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra. Javasoljuk, a Köznevelési, Kulturális és Sport 
Bizottságra a köznevelés területén át ruházott hatáskör-gyakorlás pontosítását a Nyíregyházi Tankerületi 
Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum felé történő véleményezés vonatkozásában. 

Javasoljuk továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 114.§ (3) 
bekezdésében szabályozott, a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak ingyenes ellátásban részesítésére 
vonatkozó döntési hatáskört - a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése következtében -
átruházni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságra . 

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjen . 

Nyíregyháza, 2018. március 21. „~ j'' .$' \ 
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1. számú melléklet a JKAB/363-2/2018 számú előterjesztéshez: 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet-módosításnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nem mérhető, költségvetési 
többletkiadással nem jár. 

2.) Környezeti és egészségügyi következményei: 

Hatásai nem mérhetők . 

3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet-módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

4) A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A bizottságokra átruházott hatáskör-gyakorlások SZMSZ-be történő beépítésével a képviselő-testület eleget 
tesz a rendeletalkotási kötelezettségének. 

S.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A Szervezeti és Működés i Szabályzat rendelkezései a Közgyűlésre és annak Szerveire vonatkoznak. E szervek 
működése biztosításához szükséges szervezési, jogi és ügyviteli feltételeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala jegyzői kabinet közgyűlési és törvényességi csoportja biztosítja. Az SZMSZ 
rendelkezései szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjének alapvető feladata a testületek 
elé kerülő előterjesztések jogszabályoknak megfelelő előkészítésének biztosítása, az ülések menetének 
törvényességi szempontból történő figyelemmel kísérése, a döntések jogszerűségének biztosítása. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 



4 

2. számú melléklet a JKAB/363-2/2018 számú előterjesztéshez: 

Rendelet-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

„ .. / ..... ( .... ) 

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.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) S. melléklete 1. fejezet 2. pont (1) bekezdés 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[2. A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:] 

[(1) Köznevelés területén:] 

„ j) Véleményt formál, mint vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzat a Nyíregyházi 
Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum döntésének vagy véleményének kialakítása 
előtt a következő esetekben : 

ja) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
jb) átszervezésével, 
jc) feladatának megváltoztatásával, 
jd) nevének megállapításával, 
je) vezetőjének megbízásával és a megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt." 

(2) Az SZMSZ S. melléklete 1. fejezet 2. pont (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

[2. A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:] 

„ (2) A kultúra területén : 

a) Jóváhagyja a fenntartásában működő - muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló törvény, va lamint az előadó-művészeti szervezetekről szóló törvény hatálya alá 
tartozó - intézmények szervezeti és működési szabályzatait, stratégiai, fejlesztési és beruházási tervét, 
éves szakmai feladatait, teljesítményértékelését, munkaterveit, beszámolóit, továbbképzési terveket. 
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b) Jóváhagyja a megyei hatókörű városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét, gyűjtemény 
gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum digitalizálási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait . 
e) Jóváhagyja a megyei hatókörű városi könyvtár küldetésnyilatkozatát, gyűjtőköri szabályzatát, 
stratégiai tervét, minőségpolitikai nyilatkozatát. 
d) Dönt a város tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság hatáskörébe 
utalt pénzkeretek felhasználásáról. 
e) A Kulturális Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti. 

f) Véleményt nyilvánít a nem önkormányzati tulajdonú épületre történő új művészeti alkotások 

elhelyezését megelőzően. 

g) Kiadja az önkormányzati közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények fenntartói 

nyilatkozatát. 

h) Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása ." 

(3) Az Ör. S. melléklete 1. fejezet 3. pont (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki : 

[3. A Közgyűlés által a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságra átruházott hatáskör-gyakorlások:] 
[(S} Dönt:] 

„ e) kérelemre, a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak ingyenes szociális ellátásban részesítéséről." 

2.§ Ez a rendelet 2018. április S-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

3.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei 
megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: bizottsági rendelet) 
10.§ (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[10.§ A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskör
gyakorlások:] 

[(1} A köznevelés területén:] 

„ 10. Véleményt formál, mint vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzat a Nyíregyházi 
Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum döntésének vagy véleményének kialakítása 
előtt a következő esetekben: 
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
b) átszervezésével, 
e) feladatának megváltoztatásával, 
d) nevének megállapításával, 
e) vezetőjének megbízásával és a megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt." 

(2) A bizottsági rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

[10.§ A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskör
gyakorlások:] 

[(2} A kultúra területén:] 

„1. Jóváhagyja a fenntartásában működő - muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló törvény, valamint az előadó-művészeti szervezetekről szóló törvény hatálya alá 
tartozó - intézmények szervezeti és működési szabályzatait, stratégiai, fejlesztési és beruházási tervét, 
éves szakmai feladatait, teljesítményértékelését, munkaterveit, beszámolóit, továbbképzési terveket. 
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2. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét, gyűjtemény 
gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum digitalizálási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait . 
3. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi könyvtár küldetésnyilatkozatát, gyűjtőköri szabályzatát, 
stratégiai tervét, minőségpolitikai nyilatkozatát. 
4. Dönt a város tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság hatáskörébe 
utalt pénzkeretek felhasználásáró l. 
S. A Kulturális Alap pénzügyi támogatása iránti pályázatokat meghirdeti. 

6. Véleményt nyilvánít a nem önkormányzati tulajdonú épületre történő új művészeti alkotások 

elhelyezését megelőzően . 

7. Kiadja az önkormányzati közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények fenntartói 

nyilatkozatát. 

8. Civil szervezetek által benyújtott pályázatokhoz önkormányzati támogatói nyilatkozat kiadása." 

(3) A bizottsági rendelet 13.§ (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki : 

[13.§ A Közgyűlés által a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságra átruházott hatáskör
gyakorlások:] 
[{S} Dönt:] 

„ e) kérelemre, a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak ingyenes szociális ellátásban részesítéséről." 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 

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

..... ./ ..... ( ..... )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 önkormányzata iról 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. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

Az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatásköreit. A 
módosítások átvezetésére kerül sor. 

2.§- 3.§-hoz 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. A rendelet módosítás lekövetése 
érdekében szükségessé vált a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés bizottságai 
feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelete módosítása is. 


