
E L Ő T E R J E S Z T É S  
Szécsény Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására 
 
 

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére 
Előterjesztő: Stayer László polgármester 
Készítette: Dr. Bagó József jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szécsény Város Önkormányzata által az 5/2012.(II.15.) rendelettel elfogadott 2013. évi 
költségvetési rendelet 8. §-ában meghatározott 2013. évi tervezett éves átlagos statisztikai 
létszám 115 főről 114 főre változik. 
 
A költségvetési rendelet módosításának indoka, hogy a mai ülésre, a Kubinyi Ferenc 
Múzeumnál létszámcsökkentésre vonatkozó előterjesztés készült, melyben a költségvetési 
szervénél 2013. május 1-től egy fő régész-muzeológus álláshely megszüntetéséről, ebből 
eredően egy fő létszámleépítés elrendeléséről, egyúttal az egyszeri költségvetési támogatási 
igény benyújtásáról kértünk döntést, és ez érinti az önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletet is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet 
elfogadására! 
 
 
Szécsény, 2013. április 22. 
 
 
 

 Stayer László  
polgármester 
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R E N D E L E T T E R V E Z E T  
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
.../2013.(......) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 
5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  
   2013. évi nyitó létszám:    111 fő 
   2013. évi átlagos statisztikai létszám: 114 fő 
A létszám adatokat a 14. melléklet tartalmazza." 
 

2. § 
 
(1) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Szécsény, 2013. április „…” 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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Indoklás 

 
Általános indoklás 

 
Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület létszámcsökkentésről hozott döntése 
indokolja. 
 

Részletes indoklás 
 
Az 1.§ a rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetési létszámkeret megváltozását 
tartalmazza a régész-muzeológus munkakör megszüntetése miatt. 


