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Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Alaptörvény A) cikkében, az 
Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben és a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. 
törvényben foglaltakra - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével - A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 9/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§  
(1) A rendelet 1. § (4) bekezdésében és (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész 
helyébe a „Magyarország” szöveg lép 
 
(2) A rendelet 7. § (1) bekezdésében szereplő „Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének” 
szövegrész helyébe „kormányhivatal” szöveg lép. 
 
(3) A rendelet 10. § (8) bekezdés h.) pontjában a „Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetőjét” szövegrész helyébe a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjét” szövegrész 
lép. 
 
(4) A rendelt a 27. § (5) bekezdés b.) pontjában és a (6) bekezdés b.) pontjában szereplő 
„Közigazgatási Hivatal Vezetőjének” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg lép. 
 
(5) A rendelet 31. § (13) bekezdésében a „Közigazgatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe 
„kormányhivatalhoz” szövegrész lép. 
 

2. § 
 

(1) A rendelet 1. § (8) bekezdésében. a 3. § (9) bekezdésében, valamint az 5. számú függelék 
4.) pontjában szereplő „Összevont Egészségügyi és Szociális Intézmény” szöveg helyébe „Dr. 
Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde” szöveg lép. 
 
(2) E rendelet 29. § (5) bekezdésében szereplő „az Alkotmánynak, a Polgári 
Törvénykönyvnek a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvénynek” szöveg helyébe „az Alaptörvénynek, a Polgári 
Törvénykönyvnek és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek” szöveg lép. 
 
(3) E rendelet 35. § (3) bekezdésében szereplő 297/2006. (XII.23) Korm. rendelet helyébe a 
23/2012. (IV.25.) KIM rendelet lép. 
 



(4) A rendelet 42. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi (5) bekezdés lép: 
„A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves 
pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, valamint éves beszámolóját az önkormányzat 
hivatalos honlapján közzéteszi, valamint az Állami Számvevőszék területi szervének 
megküldi.” 
 

3. § 
 

(1) A rendelet 2. számú mellékletének 1.) pontja az alábbiakkal egészül ki:  
„Testületi jóváhagyás előtt, előzetesen véleményezi, jóváhagyja az önkormányzat által 
elrendelt közbeszerzési eljárások részét képező ajánlattételi felhívásokat, illetve ajánlattételi 
dokumentációkat, valamint az 1 millió forint értékhatárt meghaladó szerződéseket.” 
 
(2) A rendelet 32. § - az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
„A polgármester jogosult egymillió forint alatti szerződések megkötésére – előzetes 
jóváhagyás nélkül – a szerződéskötésről a soron következő testületi ülésen köteles 
tájékoztatást adni a testületnek.” 
 
(3) A rendelet 1. számú mellékletének 2. és 8. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
(4) A rendelet 6. számú függeléke kiegészül az alábbi 4. ponttal: 
„4. Dr. Prof. Samu Mihály” 
 

4.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
                    Vörös Sándor                                                            Nagy Erzsébet 
                              Polgármester                                                              aljegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A fenti szöveget a képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésén tárgyalta, önkormányzati 
rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 
kifüggesztéssel 2012. augusztus 30-án. 
 
 
 
 
       Nagy Erzsébet 
                                                                                        aljegyző 
 
 


