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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009.(VIII.19.) rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
- többször módosított - 3/2007.(II.01.) rendeletének módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többszörösen módosított – 3/2007.
(II.01.) rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az SZMSZ 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1) A képviselő-testület rendes ülését szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal
tartja.”
2. §
Az SZMSZ 12. § (5) bekezdésében lévő felsorolás első sora törlése kerül.
3. §
Az SZMSZ 19. §. (4) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot (a város lakosságát) a
meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztésével, a Szécsényi
Városi Televízió és a Szécsény Város honlapján történő közzétételével kell értesíteni.”
4. §
Az SZMSZ 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület ülése nyilvános. A nyilvános ülés anyaga a Polgármesteri Hivatalban
és Szécsény Város honlapján megtekinthető.”
5. §
Az SZMSZ 35. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A települési képviselő a képviselő-testületi ülésén
a) a polgármesterhez, alpolgármesterhez,
b) a jegyzőhöz, aljegyzőhöz,
c) a bizottsági elnökhöz
az önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyekben kérdést intézhet, és felvilágosítást kérhet,
amelyre az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni.”
6. §
Az SZMSZ 39. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(4) A közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen
a) a település állandó lakosai
b) a helyben érdekelt szervezetek
legfeljebb 3 óra időtartamban, egyenként 10 percben felszólalhatnak.”
7. §
Az SZMSZ 46. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A képviselő-testület a szavazás során először a módosító javaslatokról azok előterjesztési
sorrendjében, majd a rendeleti vagy határozati javaslat egészéről dönt.”
8. §
Az SZMSZ 52. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület üléséről az 52. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal hang- és képfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elkészült hang és képanyag, a
jegyzőkönyv nem selejtezhető és a Levéltárral történt egyeztetést követően a Levéltárnak
átadható.”
9. §
Az SZMSZ 52. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3)A jegyzőkönyv egy példányát mellékleteivel együtt az ülést követő 15 napon belül az
Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Salgótarjáni Kirendeltsége
Vezetőjének (továbbiakban: államigazgatási hivatal) meg kell küldeni. A jegyzőkönyv másik
példányát a mellékleteivel együtt be kell köttetni, és azt a hivatalban meg kell őrizni.”
10. §
Az SZMSZ 56. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Ennek érdekében a nyilvános ülés teljes anyagát, a jegyzőkönyvvel együtt, 30 napon
belül meg kell küldeni a városi könyvtárnak. A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet
Szécsény Város honlapján és a képviselő-testület üléséről készült videofelvételt – zárt ülés
kivételével – a Szécsényi Városi Televízióban közzé kell tenni.”
11. §
Az SZMSZ 61. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az önkormányzati rendeletek kihirdetése úgy történik, hogy azt a jegyző a polgármesteri
hivatalban lévő hirdetőtálára kitűzi, vagy a rendelet nagy terjedelme esetén a hirdetőtáblán
elhelyezett lakossági felhívással közzéteszi és annak kifüggesztésével egy időben megjelenteti
az önkormányzat hivatalos honlapján (www.szecseny.hu), valamint hozzáférhetővé teszi a
Polgármesteri Hivatal titkárságán. Ugyanez az eljárás az egyéb önkormányzati hivatalos
hirdetmények tekintetében is. A jegyző az önkormányzat rendeleteit az Önkormányzati
Minisztérium által fenntartott – Interneten hozzáférhető – Önkormányzati Rendeletek Tárában
is közzéteszi.”
12. §
Az SZMSZ Tanácsnokra vonatkozó X. Fejezete és annak 73. §-a hatályát veszti.
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13. §
A polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazó SZMSZ 5. sz. mellékletének első
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. §-a szerinti
köztemetés engedélyezését”
14. §
Az SZMSZ önkormányzat intézményeinek felsorolását tartalmazó 11. számú melléklete
helyébe, e rendelet melléklete lép.
15. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szécsény, 2009. augusztus 18.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2009. augusztus 19.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester
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11. számú melléklet
Az önkormányzat intézményeinek felsorolása
1./ Önálló költségvetési szerv:
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
OM azonosító szám: 200885
Az intézmény intézményegységei, címei:
I. Szécsény óvoda és bölcsőde intézményegység
- 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 7.
- 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 8.
- 3170 Szécsény, Magyar utca 13.
Nagylóc óvoda
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 137.
Nógrádszakál óvoda
- 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 13
II. Iskolai intézményegység:
- Szécsény 1-8 évfolyamos általános iskola,
- 3170 Szécsény, Magyar utca 15.
- 5-13. évfolyamokon gimnázium és szakközépiskola
- 3170 Szécsény Rákóczi út 90.
- Nagylóc, 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
- Nógrádszakál 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3187 Nógrádszakál, Palóc út 32.
- Az intézmény telephelyei:
Nagylóc óvoda
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 137.
Nógrádszakál óvoda
- 3187 Nógrádszakál, Dózsa György út 13.
Nagylóc, 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3175 Nagylóc, Rákóczi út 117.
Nógrádszakál 1-4. évfolyamokon tagiskola
- 3187 Nógrádszakál, Palóc út 32.”
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2./ Önálló költségvetési szerv:
a.) Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Telefonszáma: 32/370-199
Telephely: 2672 Hugyag, Kossuth út 26.
Telefon: 35/570-002
Főbb szervezeti egységek, szakfeladatok:
Városi Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)
- Városi igazgatás
- Területi igazgatás

b.) Szécsény Városi Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt részben önálló
költségvetési szerv:
- Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. út 12.
- Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

