
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2006.(XI.29.) rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 8/2003. (IV.08.) Ör. Számú rendelet módosításáról 

 
A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1999. évi LXV törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szécsény 
Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV.08.) Ör. számú 
rendeletét (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
                                                                    1. § 

 
Az SZMSZ X. fejezete helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 
„X. FEJEZET 

 
TANÁCSNOKOK 

 
72. § 

 
(1)  A képviselı-testület az adott választási ciklus egészére városfejlesztéssel 

kapcsolatos önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére 1 fı 
városfejlesztési tanácsnokot, a mőemlékvédelemmel és idegenforgalommal 
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának felügyeletére 1 fı 
mőemlékvédelmi és idegenforgalmi tanácsnokot választ. 

 
(2) A tanácsnokok felügyelik a képviselı-testület által az SZMSZ 13. számú 

mellékletében meghatározott önkormányzati feladatokat. 

(3) A tanácsnok felügyeleti hatáskörébe tartozik a részére meghatározott 
önkormányzati feladatra kiterjedıen: 

a)  a tisztségviselıkkel és a bizottságokkal történı egyeztetés alapján a 
felügyeleti körébe tartozó városfejlesztési, mőemléki és idegenforgalmi 
feladatok koordinációs  tevékenységének ellátása, 

b) az illetékes bizottság támogatásával a városfejlesztéssel, mőemlékvédelemmel 
és idegenforgalommal kapcsolatos elıterjesztés benyújtása a képviselı- 
testülethez. 

(4) A tanácsnok részére meg kell küldeni az általa felügyelt területhez kapcsolódó 
elıterjesztéseket, dokumentumokat. 

 
(5) A tanácsnok a tevékenységérıl kétévente köteles beszámolni a képviselı-

testületnek.”  
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2. § 
 

Az SZMSZ  66. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselı-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 

- Pénzügyi Bizottság 5 fı 
- Mőemléki, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 7 fı 
- Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 fı 
- Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 fı 
- Településrészi Bizottság 5 fı” 

 
3. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Szécsény, 2006. november 28. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2006. november 29. 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


