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TARTALOM
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
21/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet
A Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt
települései jelképeiről szóló 25/1998.(VII.27.) Kgy. rendelet
módosításáról

3. oldal

22/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
30/2010.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. oldal
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
21/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
a Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt települései jelképeiről
szóló 25/1998.(VII.27.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt
települései jelképeiről szóló 25/1998. (VII.27.) Kgy. rendeletét a következők szerint
módosítja:
1.§

Szeged város nevének használatáról, valamint Szeged és csatolt települései jelképeiről szóló
25/1998. (VII.27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8/A. § (2) A csatolt települések jelképei használatára a 3. §, 4. § és 7. § rendelkezései
vonatkoznak azzal, hogy a csatolt települések saját jelképeinek használata vonatkozásában a
4. §-ban szereplő önkormányzat alatt a részönkormányzat is értendő.”
2.§

E rendelet 2011. június 1-én lép hatályba. A hatályba lépést követő napon ezen rendelet
hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 27-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 80. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 30/2010.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010.(XI.02.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szabályzat) 58. § (3) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Ö.r. 58. § (3) A képviselő az önkormányzati hivatalos iratokba betekinthet. Az iratbetekintés
joga a képviselőt a nem önkormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével illeti meg.”

2. §

(1) A Szabályzat 62. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ö.r. 62. § (1) A tanácsnokot a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyekben valamennyi,
az önkormányzatnál keletkezett vagy az önkormányzathoz beérkezett irat vonatkozásában
azonnali betekintési jog illeti meg. Az iratbetekintés joga a tanácsnokot a nem önkormányzati
hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt korlátozások
figyelembevételével illeti meg.”
(2) A Szabályzat 62. §-a az alábbi (1a)-(1b) bekezdésekkel egészül ki:
(1a) A tanácsnoknak kérésére az általa megjelölt, (1) bekezdés szerinti iratról az illetékes
iroda három napon belül költségmentes iratmásolatot köteles biztosítani.
(1b) A feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyben a tanácsnok soron kívüli írásbeli
tájékoztatást kérhet a polgármestertől és a jegyzőtől. A címzett az érdemi tájékoztatást három
napon belül írásban köteles megadni.”
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3.§

A Szabályzat 68. § (2) bekezdésének utolsó mondata helyére az alábbi rendelkezés lép:
„Ö.r. 68. § (2) ….A Bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására indítványt tehet:
tisztségviselő, jegyző, bizottság, képviselő, bizottság nem képviselő tagja.”

4. §

A Szabályzat 74/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ö.r. 74/A § (1) A bizottság elnökét, a bizottság feladatkörébe tartozó önkormányzati
ügyekben valamennyi az önkormányzatnál keletkezett vagy az önkormányzathoz beérkezett
irat vonatkozásában azonnali betekintési jog illeti meg. Az iratbetekintés joga a bizottság
elnökét a nem önkormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekintetében a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével illeti meg.
(2) A bizottság elnökének kérésére az általa megjelölt, (1) bekezdés szerinti iratról az illetékes
iroda három napon belül költségmentes iratmásolatot köteles biztosítani.
(3) A bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben a bizottság elnöke soron kívüli
írásbeli tájékoztatást kérhet a polgármestertől és a jegyzőtől. A címzett az érdemi tájékoztatást
három napon belül írásban köteles megadni.”

5. §

A Szabályzat az alábbi 78/A. §-al egészül ki:
„Ö.r. 78/A § (1) A településrészi önkormányzat vezetőjét, a részönkormányzat feladatkörébe
tartozó önkormányzati ügyekben valamennyi az önkormányzatnál keletkezett vagy az
önkormányzathoz beérkezett irat vonatkozásában azonnali betekintési jog illeti meg. Az
iratbetekintés joga a településrészi önkormányzat vezetőjét a nem önkormányzati hatósági
ügyekben keletkezett iratok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt korlátozások
figyelembevételével illeti meg.
(2) A településrészi önkormányzat vezetőjének kérésére az általa megjelölt, (1) bekezdés
szerinti iratról az illetékes iroda három napon belül költségmentes iratmásolatot köteles
biztosítani.
(3) A településrészi önkormányzat feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyben a
településrészi önkormányzat vezetője soron kívüli írásbeli tájékoztatást kérhet a
polgármestertől és a jegyzőtől. A címzett az érdemi tájékoztatást három napon belül írásban
köteles megadni.”
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6.§

A Szabályzat 2. sz. melléklete „A polgármester Közgyűléstől átruházott hatásköre” Gazdasági
ágazatban az alábbi 17. ponttal egészül ki:
„17. Dönt a településrendezési kötelezésekről, ehhez kapcsolódóan megkeresi az ingatlanügyi
hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése-, illetve a kötelezettség
megszűnése esetén a kötelezettség tényének törlése érdekében. (Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. tv. 29. §)”

7.§

Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 27-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.
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