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Cegléd Város Önkormányzata 
32/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 
az 1. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés l) pontjában, 
a 3., az 5. és a 8. §-ok tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
53. § (1) bekezdés d) pontjában, 
a 6. és 7. §-ok tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § 
(1) bekezdés e) pontjában, 
a 11. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés f) pontjában, 
a 14. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a Képviselő-testület bizottságai: 
ba) az öt tagú Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (JÜB) 
bb) a kilenc tagú Humán Bizottság (HB) 
bc) a tizenegy tagú Gazdasági Bizottság (GB) 
bd) az öt tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB)” 

2. § Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az Önkormányzat hivatalos lapja megjelenik kéthetente csütörtökön.” 

3. § (1) Az Ör. 15. §-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Kötelezettségszegésnek minősül a képviselő, bizottsági tag igazolatlan távolléte valamely ülésről, 

amennyiben távollétét legkésőbb az ülés megnyitása előtt nem jelzi az ülés levezető elnökének, vagy a 
polgármesternek.” 

(2) Az Ör. 15. §-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A hiányzás jellegének írásbeli, jelenléti íven történő minősítése a levezető elnök esetében a 

polgármester, tag esetében a levezető elnök feladata.” 

4. § Az Ör. 17. §-ában, a „Jogi-, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság” szöveg lép. 

5. § Az Ör. a következő, 17/A. §-sal egészül ki: 
„17/A. § A Képviselő-testület és a bizottság tagja, valamint a zárt ülésen részvételre jogosult más 
személy a zárt ülésen tudomására jutott adatot, információt és a szavazás eredményét a zárt ülésen 
részvételre nem jogosult személy tudomására nem hozhatja.” 

6. § Az Ör. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó közérdekű témában 
lakossági fórumot tart jogszabály előírása, vagy a lakosság, társadalmi szervezetek közvetlen 
tájékoztatása, adott tevékenységre, területre vonatkozó döntés előkészítésébe való bevonása okán. 

(2) A lakossági fórum meghirdetésére a közmeghallgatás szabályai vonatkoznak.” 
 
7. § (1) Az Ör. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A hallgatóság részéről hozzászólásra Képviselő-testület ülésén, a napirend megállapítása előtt, 
9:30 órai kezdettel „Lakossági Félóra” keretében kerülhet sor, az ülést vezető elnök által 
meghatározott sorrendben. A hozzászólás időtartama legfeljebb 3 perc, amennyiben az ülést vezető elnök 
szót ad.” 

(2) Az Ör. 27. §-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) Bizottsági ülésen a hallgatóság részéről a hozzászólási szándékot az ülés megnyitása előtt az ülést 
vezető elnöknél szóban vagy írásban lehet kezdeményezni, kizárólag az érintett napirend kapcsán. A 
hozzászólás időtartama legfeljebb 1 perc, amennyiben az ülést vezető elnök szót ad.” 

8. § Az Ör. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) A hozzászólásokra – a tárgyalt előterjesztést véleményező bizottság elnöke hozzászólását követően 

– a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A hozzászólás időtartama legfeljebb 5 perc. A bizottsági elnök 
minőségben hozzászóló, valamint a képviselő-csoport vezetője, távolléte esetén helyettese, ezt az 
időtartamot legfeljebb 5 perccel túllépheti. Ugyanazon napirend keretében a második felszólalás időtartama a 
3 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a képviselőtől.” 

9. § (1) Az Ör. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítő jellegű 

felvetés, vagy tudakozódás. A kérdésre választ a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottság elnöke, a 
jegyző valamint a jegyző megbízásából a Hivatal vezető munkakört betöltő közszolgálati tisztviselője adhat. 
A kérdések feltételére a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésén, külön napirendi pont keretében kerül 
sor.” 

(2) Az Ör. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A kérdést maximum 3 perces időkeretben lehet feltenni, a válaszadás időtartama sem lehet több 3 

percnél. A kérdésre az Mötv-ben megállapított határidőn belül köteles érdemi választ adni a 
megkérdezett. Az írásos választ a képviselő-testület valamennyi tagjának meg kell küldeni. A válasz 
elfogadásáról a képviselő minden további kiegészítés nélkül igennel, vagy nemmel nyilatkozik.” 

10. § Az Ör. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az interpellációt a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését megelőző harmadik nap 15:00 óráig 

lehet írásban benyújtani a polgármesternél. A képviselő interpellációját a testület ülésén szóban 
megismételheti.” 

11. § Az Ör. 44. §-a a következő, i) ponttal egészül ki: 
„i) a nem kötelező helyi népszavazás elrendelése” 

12. § Az Ör. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A költségvetési rendelet elfogadása: 

a) Az előterjesztés főbb elemei a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv 
tartalmának figyelembevétele, az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható 
feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés, ezen belül: 

aa) a bevételi források, 
ab) azok bővítésének lehetőségei, 
ac) a kiadási szükségletek, azok gazdaságos, törvényes keretek között mozgó célszerű 

megoldásainak meghatározása, 
ad) az igények és a célkitűzések egyeztetése, 
ae) a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása, 
af) a várható döntések hatásainak előzetes felmérése. 
b) A képviselő-testület a bizottságok, esetleges lakossági fórum után megtárgyalja a költségvetési 

rendelet tervezetét, amely több változatban is készülhet. A költségvetési rendelet tartalmi 
követelményeit külön jogszabály állapítja meg.” 

13. § Az Ör. 71. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 72. § (1) és (2) bekezdésében a „Jogi-, Ügyrendi, 
Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szöveg lép. 

14. § Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

15. § Az Ör. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

16. § Hatályát veszti az Ör. 14. § (3) és (4) bekezdése. 

17. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. 
december 2-án hatályát veszti. 

(2) A rendelet 1., 4., 13. és 14. §-a 2019. december 19-én lép hatályba 
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
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Dr. Diósgyőri Gitta sk. Dr. Csáky András sk. 
 címzetes főjegyző polgármester 

----------- 
1. melléklet a 32/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

A bizottságok feladat- és hatáskörei 

4.1. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (JÜB) feladat- és hatásköre 

 4.1.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 
4.1.1.1. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát {2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

39. § (3) bekezdése}, valamint nyilvántartja és ellenőrzi a bizottság nem képviselő tagjának az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontja alapján tett - nem 
nyilvános - vagyonnyilatkozatát. 

4.1.1.2. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség (méltatlanság) megállapítása iránti kezdeményezést, 
amennyiben nem a bizottság tagját érinti. Mötv. 37. § (2) bekezdése 

4.1.1.3. Ellátja a 287/2011. (IX. 22.) Ök. határozattal elfogadott Közbiztonsági Koncepció VI. fejezetében 
rögzített koordinációs feladatokat. 

4.1.1.4. Elbírálja a Közbiztonsági Pályázati Keret felhasználására benyújtott pályázatokat 
11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja 

4.1.2. Véleményezési hatáskör - előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az 
alábbi témakörökben: 
4.1.2.1. rendeletalkotás; 
4.1.2.2. a Képviselő-testület által igényelt szerződéstervezetek; 
4.1.2.3. az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok, költségvetési szervek tekintetében: 

4.1.2.3.1. az alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat jogi megfelelősége; 
4.1.2.3.2. vezetői pályázat hirdetményének szövege; 

4.1.2.4. önkormányzati feladat átadás-átvételéről szóló megállapodások; 
4.1.2.5. a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Alapító Okirata; 
4.1.2.6. az Önkormányzat peres ügyei – félévente előterjesztett tájékoztató alapján 
4.1.2.7. segítséget nyújt egyéb jogi kérdésekben. 

4.1.3. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 
 
4.2. A Gazdasági Bizottság (GB) feladat- és hatásköre 

4.2.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.2.1.1. Dönt az önkormányzat költségvetésében megtervezett céltartalék felszabadításáról 

4.2.1.2. Dönt a bérlő(k) kijelöléséről, a volt bérlő(k) elhelyezéséről, valamint lakáscseréről a költségalapú 
bérlakások esetében.  23/2009. (V. 28.) KT. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja 

4.2.1.3. A kezdeményezi a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát a telekalakítási, illetőleg építési tilalom 
megszüntetése érdekében, ha az alapjául szolgáló okok vagy körülmények már nem állnak fenn. 

1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2) bekezdése 

4.2.1.4. A településrendezési tervek figyelembe vételével útosztályba sorolja a helyi közutakat. 
 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3 § (7) bekezdése 

4.2.1.5. Elbírálja a Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keret felhasználására benyújtott 
pályázatokat 11/2011. (III. 31.) önkormányzati  rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja 

4.2.2. Véleményezési hatáskör: 
Előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az alábbi témakörökben: 
4.2.2.1. adósságrendezési eljárások; 
4.2.2.2. vagyongazdálkodási, vagyonkezelői jogok; 
4.2.2.3. az önkormányzati költségvetést érintő kérdések; 
4.2.2.4. önkormányzati gazdálkodás; 
4.2.2.5. helyi adók; 
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4.2.2.8. vállalkozási, befektetési tevékenység; 
4.2.2.9. közszolgáltatások díjának megállapítása; 
4.2.2.10. egyéb gazdálkodási feladatok; 
4.2.2.11. területfejlesztés, területrendezés; 
4.2.2.12. településrendezés; helyi építési rend; 
4.2.2.13. településkép-védelem; helyi védelem, városarculat; 
4.2.2.14. környezet és természetvédelem; 
4.2.2.15. termőföldekkel kapcsolatos döntések; 
4.2.2.16. földrajzi név, elnevezés; 
4.2.2.17. állategészségügyi feladatok; 
4.2.2.18. kommunális közszolgáltatások; 
4.2.2.19. vízügyi igazgatás; 
4.2.2.20. közlekedési igazgatás; 
4.2.2.21. idegenforgalom, 

4.2.3. Javaslatot tesz önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál építési telkek kialakítására, önkormányzati 
tulajdonú ingatlanoknál telekhatár rendezésre. 

4.2.4.Véleményezési, javaslattételi jogot gyakorol a Cegléd Város Idegenforgalmáért kitüntető cím 
adományozásához. 

4.2.5. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 
 

4.3. A Humán Bizottság (HB) feladat- és hatásköre 

4.3.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.3.1.1. A helyi sportkoncepció megvalósítása érdekében együttműködik az illetékességi területén 
tevékenykedő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel. 

 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontja 

4.3.1.2. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó nevében kivizsgálja a panaszt, és ennek 
eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban 
tájékoztatja. 1997. évi CLIV. törvény 29. § (2) bekezdése 

4.3.1.3. Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. 
 1991. évi. XX. törvény 133. § b) pontja 

4.3.1.4. Dönt a bérlő(k) kijelöléséről, a volt bérlő(k) elhelyezéséről, valamint lakáscseréről a szociális 
bérlakások esetében.  23/2009. (V. 28.) KT. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja 

4.3.1.5. Elbírálja a Humán Pályázati Keret felhasználására benyújtott pályázatokat 
11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja 

4.3.1.6. Kiírja és elbírálja a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatot. {51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet} 

4.3.2. Véleményezési hatáskör - előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az 
alábbi témakörökben:  
4.3.2.1. közművelődés, művészeti tevékenység; 
4.3.2.2. közgyűjtemények; 
4.3.2.3. köznevelés 
4.3.2.4. testnevelés és sport 
4.3.2.5. sajtó, kommunikáció, 
4.3.2.6. városarculat, 
4.3.2.7. az önkormányzat testvérvárosi és szövetségi kapcsolatai. 
4.3.2.8. egészségügyi ellátás; 
4.3.2.9. gyermek- és ifjúságvédelem; 
4.3.2.10. szociális ellátások; 
4.3.2.11. nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés; 
4.3.2.12. civil szervezetek ügyei 
4.3.3. Javaslattételi, véleményezési hatáskör a Gubody Ferenc Díj, Cegléd Város Pedagógiai Díja, a Cegléd 
Város Sportjáért Díj; és a testvérvárosi kapcsolatokért kitüntető cím, valamint a helyi közművelődésért 
szakmai elismerés adományozásához. 
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4.3.4. Semmelweis Nap alkalmából javaslatot tesz az egészségügyi alapellátásban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó dolgozó önkormányzati elismerésére. 

4.3.5. A Szociális Munka Napja alkalmából javaslatot tesz a szociális munka területén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó dolgozó önkormányzati elismerésére. 

4.3.6. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 
 
4.4. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PB) feladat- és hatásköre 

4.4.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.4.1.1. Dönt a többletbevételek jogszabályban meghatározott körének és mértékének intézményi hatáskörű 
felhasználásáról. 

4.4.1.2. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására 

4.4.2. Véleményezési hatáskör - előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az 
alábbi témakörökben: 

4.4.2.1. az önkormányzati költségvetést, gazdálkodást érintő kérdések Mötv. 120. § 
4.4.2.2. adósságrendezési eljárások; 
4.4.2.3. vagyonkezelői jog; 
4.4.2.4. helyi adók; 
4.4.2.5. vállalkozási, befektetési tevékenység; 
4.4.2.6. közszolgáltatások díjának megállapítása; 
4.4.2.7. egyéb gazdálkodási feladatok; 
 
4.4.3. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 

------------------ 

2. melléklet a 32/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 

1. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) „A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti 
tagozódása, munkarendje, ügyfélfogadási rendje” című 6. mellékletének (a továbbiakban: Ör. 6. melléklete) 
6.2. pont 6.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2.3. A polgármester fogadóórája a Városházán: minden hónap első szerda 9-12 óráig, és minden 
hónap harmadik szerda 15-17:30 óráig. 

--------- 
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