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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 14-i ülésén 
megtárgyalta a polgármesteri hivatal megszüntető okiratának módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
40/2013.(II.14.) határozata 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény 
Városi Polgármesteri Hivatal 253/2012.(XII.18.) számú határozattal 
elfogadott megszüntető okiratát 2013. február 15-i hatállyal a 
határozat melléklete szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
a megszüntető okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt megszüntető okiratot aláírják. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a dokumentumokat a Magyar Államkincstár 
részére küldje meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Stayer László polgármester 
 
 
 

Szécsény, 2013. február 14. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

dr. Bagó József 
jegyző 



A 40/2013.(II.14.) határozat melléklete 
 

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal  
Megszüntető okiratát módosító okirat  

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Városi Polgármesteri 
Hivatal 5/2013. iktatószámmal kiadott megszüntető okiratát (a továbbiakban: 
megszüntető okirat) 2013. február 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  A megszüntető okirat bevezető szövegében a „368/2011. Kormányrendelet” 

szövegrész helyébe a „368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet” szöveg kerül. 
 
2.  A megszüntető okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„ 2. Megszűntető jogszabály: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 156. § (2) bekezdés a) pontja alapján.” 

 
3.  A megszüntető okirat 3. pontjában a „jogutóddal történő megszűnés 

összeolvadással” szövegrész helyébe a „jogutóddal történő megszűnés, egyesítés 
összeolvadással” szöveg kerül. 

 
4.  A megszüntető okirat 4. (Megszüntetés oka) pontja kiegészül az alábbi 

szövegrésszel: 
„A Mötv. 156. § (2) bekezdés a) pontja 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezi a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek a körjegyzőségekre és az önálló 
polgármesteri hivatalokra vonatkozó rendelkezéseit. A feladatok a Mötv. 84-85. §-ai 
alapján előírt szervezeti rendszerben kerülnek ellátásra.” 

 
5.  A megszüntető okirat 5. (Közfeladatok jövőbeni ellátása) pontja kiegészül az 

alábbi szövegrésszel: 
„A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 
84.” 

 
 

Záradék: A Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának 
módosítását Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2013.(II.14.) sz. 
határozatával 2013. február 15-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

 
Szécsény, 2013. február 14. 
 

P.H. 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

dr. Bagó József 
jegyző 

 
 


