Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
SZMSZ) 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A képviselık, valamint a bizottság nem képviselı tagjai részére a rendes
ülésekre szóló meghívókat elektronikus úton (e-mail) az ülés elıtt legalább 6 nappal
meg kell küldeni. A kapcsolódó elıterjesztéseket - egyedi hozzáférési jogosultságok
biztosításával - a képviselık és a bizottságok nem képviselı tagjai egyidejőleg az
önkormányzat „ftp” szerverérıl tölthetik le.”
(2) Az SZMSZ 15. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A közgyőlés és a bizottság üléseire meghívott egyéb személyek részére a
tárgyalandó napirendi pontokat tartalmazó meghívókat elektronikus úton (e-mail) kell
megküldeni.”
2. § (1) Fejér Megye jelképeirıl és a jelképek használatáról szóló 5/2007. (II.23.)
K.r.sz. rendelet (továbbiakban: Jelkép rendelet) 5. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben a
„Magyar Köztársaság” elnevezése helyébe „Magyarország” elnevezés kerül.
(2) A Jelkép rendelet 6. § (1) c.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„c.) a Megyeháza falán, tanácskozó termeiben, tisztségviselık hivatalos
helyiségeiben,”
(3) A jelkép rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A címeres megyezászlót lobogóként a Megyeháza épületén fel kell vonni.”
(4) A jelkép rendelet 11. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A címeres megyezászló adományozását javasolhatják, illetve kérhetik a megye
települési önkormányzatai, a megyei közgyőlés tagjai, továbbá a megyében mőködı
gazdasági és társadalmi szervezetek és a tudományos intézetek vezetıi.”
3. §. Hatályát veszti
a) a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról szóló 30/2003.
(XI.27.) K.r.sz. és annak módosításáról szóló 13/2005. (VII.1.) K.r.sz rendelet
b) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló 7/2004.
(IV.23.) K.r.sz. rendelet
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c) a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételének módjáról
szóló 16/2004. (IV.23.) K.r.sz. és annak módosításáról szóló 27/2004. (VII.9.)
K.r.sz. rendelet
d) az Önkormányzat és intézményei beruházásainak és beszerzéseinek rendjérıl
szóló 17/2004. (IV.23.) K.r.sz. és annak módosításáról szóló 21/2005. (XI.25.) K.
r. sz., 3/2006. (III.1.) K. r. sz rendelet
e) a lakáshozjutás munkáltatói támogatására szolgáló pénzeszköz felosztásáról
12/2005. (VII.1.) K.r.sz., 9/2006. (VI.30.) K.r.sz., 14/2007.(IX.28.) K.r.sz.,
23/2008. (IX.26.) K.r.sz., 19/2009. (IX.26.) K.r.sz. rendeletek
f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL tv. hatálybalépésével összefüggésben egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló 17/2005. (IX.30.) K.r.sz.rendelet
g) az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselık anyagi érdekeltségi rendszerérıl
szóló 22/1996.(XII.19.) K.r.sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló
19/2006. (XII.15.) K.r.sz. rendelet
h) a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007. (II.23.) K.r.sz.
és annak módosításáról szóló12/2009. (IV.30.) K.r.sz rendelet
i) a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 16/2007. (XI.8.) K.r.sz.
j) a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási
intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege megállapításainak
szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r.sz. rendelet
k) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló 35/2008.
(IX.28.) K.r.sz. rendelet
l) a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2011. évi díjának megállapításáról
szóló 18/2010. (XI.20.) önkormányzati rendelet
m) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok
igénybevételérıl valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 3/2011. (II.25.)
önkormányzati rendelet
4. § (1) Jelen rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2012. május 8-án hatályon kívül helyezésre kerül.
Székesfehérvár, 2012. április 26.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

dr. Molnár Krisztán
fıjegyzı

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2012. április 27.
dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

