
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2008.(VII.16.) rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.01.) rendelet 

módosításáról 
 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete (továbbiakban: 
Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló  –  módosított – 3/2007.(II.01.) rendeletét (továbbiakban: 
SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
Az SZMSZ az alábbi 92/A. §-sal egészül ki: 
 
„92/A. § 
 

(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. 
évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnytv) 3. § e) pontja alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az önkormányzat állandó 
bizottságának nem települési képviselı tagjai. 

 
(2) Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek továbbá az Önkormányzat 

által létrehozott ideiglenes bizottság tagjai, ha a feladat ellátása 
során a Vnytv. 3. § (3) ea) pontja alapján érintettek. 

 
(3) A vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról és a vagyonnyilatkozatok 

ırzésérıl a Pénzügyi Bizottság az általa elfogadott szabályzat 
szerint gondoskodik. 

 
 
(4) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. 

évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek: 
 

a)  Szécsény Város Önkormányzata által alapított intézmények 
vezetıi;  

b)  Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. vezetı tisztségviselıje, 
felügyelı bizottságának tagja és könyvvizsgálója; 

c)  Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetı 
tisztségviselıje, felügyelı bizottságának tagja és 
könyvvizsgálója; 
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d)  Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Kht. vezetı 
tisztségviselıje, felügyelı bizottságának tagja és 
könyvvizsgálója; 

e)  Szécsényi Városfejlesztı Szolgáltató Kft. vezetı 
tisztségviselıje, felügyelı bizottságának tagja és 
könyvvizsgálója; 

f)  Szécsény Város Önkormányzatának könyvvizsgálója 
 

 
2. § 

 
Jelen SZMSZ módosítás kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet a 
Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai 
között társulás létesítésérıl szóló. Brüsszelben 1991. december 16-án 
aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetı 
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek 
jogszabályaival összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 
 
Szécsény, 2008. július 15. 
 

 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet 

polgármester 
 
 
 
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2008. július 16. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes fıjegyzı 
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 (az SZMSZ 3. sz. függeléke) 
 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 

1) Vnytv. 3. § (1) bekezdése a) pontja alapján (5 évente)  
Közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben: 

a) szabálysértési, kereskedelmi ügyintézı  
b) gyámhivatali ügyintézı 
c) okmány és nyilvántartási ügyintézı 
d) vállalkozás-igazgatási ügyintézı 
e) adóügyi ügyintézı 
f) szociális ügyintézı 
g) építéshatósági ügyintézı 

 
2) Vnytv. 3. § (1) bekezdése b) pontja alapján: (évente) 

Közbeszerzési eljárás során: 
a) közbeszerzési feladatokat ellátó ügyintézı 
b) fıépítész 

 
3) Vnytv. 3. § (1) bekezdése c-e) pontja alapján: (kétévente) 

a) pénzügyi és intézményirányító osztályvezetı 
b) elıirányzatot kezelı ügyintézı 
c) vagyongazdálkodási ügyintézı 
d) költségvetési ügyintézı (költségvetési fıelıadó), költségvetési-tervezési 

ügyintézı 
e) pénzügyi ügyintézı  
f) könyvelı, pénzügyi-számviteli ügyintézı 
g) pénztáros 

 
4) Vnytv. 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján: (5 évente) 

Vezetıi megbízással rendelkezı köztisztviselı: 
a) jegyzı 
b) aljegyzı 
c) osztályvezetı (kivéve: pénzügyi és intézményirányító osztályvezetı) 
 

6) A több pontban érintett köztisztviselıknek a gyakoribb vagyonnyilatkozat-tétel 
idıpontja szerint kötelesek kötelezettségüknek kell eleget tenni. 

       
 

 
 


