Cegléd Város Önkormányzata
9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT SZMSZ) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13. § (3) a) A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a 2. melléklet,
b) a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 3. melléklet,
c) a Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatásköröket a 3/a. melléklet,
d) a bizottságokra átruházott hatásköröket a 4. melléklet,
e) a Ceglédi Kistérségi Társulásra átruházott feladatokat pedig az 5. melléklet
tartalmazza.”
2. § A KT SZMSZ 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § (1) A KT SZMSZ mellékletei:
1. melléklet: Önként vállalt feladatok
2. melléklet: A Képviselő-testület feladat és hatásköre
3. melléklet: A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
3/a. melléklet: A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök
4. melléklet: A bizottságok elnevezése, rövidített elnevezése, létszáma, átruházott feladatés hatáskörei
5. melléklet: A Képviselő-testület által a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásra
átruházott feladatok
6. melléklet: A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása,
munkarendje, valamint ügyfélfogadási rendje”
3. § A KT SZMSZ 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. § A KT SZMSZ a 3. mellékletét követően a 2. melléklettel egészül ki.
5. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni
kell.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester

-------------1. melléklet a 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
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1. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT SZMSZ) 3. melléklet 3.21. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.21. Jogosult a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője a
közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási
körülmények miatt.
1988. évi I. tv. 14. § (1) bek.”
2. A KT SZMSZ 3. mellékletének 3.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.22. Hozzájárul a miniszteri rendeletben meghatározott járművek közlekedéséhez és díjat szed.
1988. évi I. tv. 15. § (1) bek.”
--------------2. melléklet a 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
„3/a. melléklet a 19/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által a jegyző részére átruházott hatáskörök
1. A közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen
befolyásoló körülményekről.
1988. évi I. tv. 3. § (2) bek.
2. A hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámcélú tárgyat
vagy berendezést a reklám célú tárgy tulajdonosának költségére eltávolíthatja.
1988. évi I. tv. 12. § (5) bek.
3. Jogosult a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készíteni annak érdekében, hogy
egyéb jogszabályban meghatározott szabályszegések elkövetését bizonyítani lehessen. Az általa
készített felvételt haladéktalanul átadja a kijelölt hatóságnak.
1988. évi I. tv. 33. § (2) bek.
4. Hozzájárul a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez.
1988. évi I. tv. 36. § (1); (3); (4) bek.
5. Hozzájárulás nélküli, vagy hozzájárulástól eltérő igénybevétel esetén eljárásra kéri fel a
közlekedési hatóságot.
1988. évi I. tv. 37. § (2); (3) bek.
6. A közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett
építmény, vagy az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy
megszüntetésére.
1988. évi I. tv. 41. § (2) bek.
7. Hozzájárul a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető
létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetéséhez.
1988. évi I. tv. 42. § (3) bek.
8. Hozzájárul
8.1. külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal
esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének
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megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag,
homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától
számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
8.2. belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb
szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a
helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen
belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének
határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
8.3. a létesítmény elhelyezéséhez, amennyiben annak dőlési távolsága a közút határát keresztezi.
1988. évi I. tv. 42/A. § (1) és (2) bek.”
----------------
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