Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2010.(X.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
3/2007. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 18.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és
Szervei Szervezeti és mőködési Szabályzatáról szóló – többszörösen módosított – 3/2007.
(II.01.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az SZMSZ 11. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„11. § A képviselı-testület tagjainak száma – a polgármesterrel együtt – 9 fı.
A képviselık névjegyzékét és lakcímét a 2. sz. melléklet tartalmazza.”
2. §
Az SZSZM „Képviselı-testület névsora” címő 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
3. §
Az SZSZM 67. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
”67. § (1) képviselı-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
- Pénzügyi Bizottság 5 fı
- Szociális Bizottság 5 fı
- Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 fı
A bizottságok feladatait az SZMSZ 12. melléklete tartalmazza.”
4. §
Az SZSZM „Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének Bizottságai” címő 12.
melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. §
Az állandó bizottságok tagjainak névsorát tartalmazó SZSZM 7. melléklete helyébe e rendelet
3. melléklete lép.
6. §
Az SZMSZ „Képviselı-csoport címő” 74. §-a törlésre kerül.
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szécsény, 2010. október 13.
Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2010. október 13.
Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Stayer László
polgármester

1. melléklet a 14/2010.(X.13.) önkormányzati rendelethez
Képviselı-testület névsora
Polgármester:
Stayer László

Szécsény, Május 1. út 10.

Képviselık:
Antal Ferenc

Szécsény, Dózsa György út 15.

Borda Tamás

Szécsény, Magyar utca 8. I/2.

Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta

Szécsény, Ifjúság út 3

Juhász Miklós

Szécsény, Petıfi út 13.

Makovinyi Sándor

Szécsény, József Attila utca 1/A.

Dr. Pintér Sándor

Szécsény, Pintér Sándor út 29.

Smelkó István

Szécsény, Jókai út 3.

Varga Béla

Szécsény, Attila út 17.

2. melléklet a 14/2010.(X.13.) önkormányzati rendelethez
Pénzügyi Bizottság
1. A bizottság állást foglal, javaslatot tesz a képviselı-testület hatáskörébe tartozó alábbi
döntések elıkészítéséhez:
- a gazdasági programról, a költségvetési koncepcióról,
- a költségvetésrıl, annak módosításáról,
- a zárszámadásról,
- a hitelfelvételrıl, kötvénykibocsátásról,
- közalapítvány létrehozásáról,
- helyi adó megállapításáról, módosításáról, adóellenırzésekrıl,
- a bizottság feladatkörét érintı elıterjesztésekrıl,
- a polgármester bér- és bérjellegő juttatásainak, költségtérítésének, alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékérıl,
- a bizottság feladatkörét érintı önkormányzati rendelettervezetrıl,
- az önkormányzati vagyonkezeléssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi
kérdésrıl,
- az ár- és díjmegállapítással kapcsolatos elıterjesztésekrıl,
- az önkormányzati vagyon hasznosítását vagy mőködését szolgáló pályázatok
feltételrendszerérıl,
- önkormányzati feladatkörre tartozó tevékenységek ellátására kiírandó pályázatok
feltételrendszerérıl.
2. A Pénzügyi Bizottságnak kiemelkedı szerepe van a gazdálkodásra irányuló valamennyi
külsı és belsı ellenırzés irányításában, megszervezésében, végrehajtásában valamint a
vizsgálati tapasztalatok hasznosításának elıkészítésében.
3. A bizottság feladatkörében ellenırzi: a képviselı-testület hivatalának képviselı-testületi
döntéseinek elıkészítésére, illetve a végrehajtására irányuló munkáját.
- a költségvetés elıkészítését és végrehajtását,
- az önkormányzati intézmények pénzügyi gazdálkodását a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Intézményirányító Osztályának ellenırzésre kijelölt dolgozójával és a
belsı ellenırzési társulás belsı ellenıreivel együtt.
4. Hatáskörében szervezi és ellenırzi a testületi döntések végrehajtását.
5. A bizottság kapcsolatot tart az intézményekkel és szükség szerint együttmőködik a többi
bizottsággal.
6. Önkormányzati érdeksérelem vagy mulasztás észlelésekor intézkedést kezdeményez a
polgármesternél.
7. Ellátja az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó
tisztségeket betöltı személyek összeférhetetlenségérıl és vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségérıl szóló 2001. évi CII. törvény értelmében vagyonnyilatkozatot tett
polgármester és önkormányzati képviselı, valamint a velük közös háztartásban élı házas
vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és vizsgálatával
kapcsolatos feladatokat. A képviselıi vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás rendjét a
2. sz. függelék tartalmazza.
Szociális Bizottság
1. A képviselı-testület által átruházott hatáskörben dönt az alábbi ügyekben:
- megállapítja az 1993. évi III. tv. 45. §-a szerinti átmeneti segélyt, a 46. §. szerinti
temetési segélyt, a 62. §. szerinti szociális étkeztetésre való jogosultságot, a 63. §.

Szerint a házi segítségnyújtásra, 65. §. szerinti a jelzırendszeres házi
segítségnyújtásra, a 65/A. §. szerinti közösségi ellátásra való jogosultságot.
- indokolt esetben mentesítést ad a jogtalanul felvett szociális segély visszafizetési
kötelezettsége alól;
- kétévenként felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezett hozzátartozóik
szociális helyzetét,
- megállapítja az orvosi körzet területét, több községre is kiterjedı körzet esetén a
körzet székhelyét,
- kétévenként felülvizsgálja a gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit;
- Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás
2. Részt vesz a városi önkormányzat népjóléti igazgatás körébe tartozó feladatok ellátásában
a következık szerint:
- elısegíti és közremőködik az önkormányzat alapvetı szociális és egészségügyi
feladatainak ellátásában;
- sajátos eszközeivel segíti a városban keletkezı szociális feszültségek mérséklését;
- elıkészíti az erre vonatkozó képviselı-testületi elıterjesztéseket, szervezi, ellenırzi a
döntések végrehajtását,
- megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermek- és ifjúságvédelemre,
- ennek érdekében kapcsolatot épít ki és tart fenn a gyermek és oktatási intézményekkel,
védınıkkel, körzeti orvosokkal, a rendırség ifjúságvédelmi tisztjével.
3. Átruházott hatáskörben eljár a szociális és egészségügyi intézményekkel kapcsolatos
jogszabályokban a fenntartó önkormányzat részére meghatározott, de a képviselı-testület
kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben.
4. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a késıbbiekben jogszabály vagy képviselıtestületi döntés részére külön megállapít.
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság
1. A bizottság részt vesz a városi önkormányzat mővelıdési és közoktatási igazgatás körébe
tartozó feladatok (1991. évi XX. tv. VIII. fejezet értelemszerően) ellátásában a következık
szerint:
- elısegíti és közremőködik az önkormányzat közoktatási és mővelıdési feladatainak
ellátásában,
- elızetesen állást foglal a városi közoktatási, közmővelıdési intézmény-hálózatának
kialakításában,
- véleményezi és elıkészíti a képviselı-testületnek a mővelıdési, közoktatási igazgatás
körébe tartozó döntések tervezeteit, elıterjesztéseket; szervezi és ellenırzi a döntések
végrehajtását.
- közremőködik az önkormányzat helyi testnevelési és sport feladatok meghatározó
döntések elıkészítésében.
2. A képviselı-testület által átruházott hatáskörben eljár a közoktatási és közmővelıdési
intézményekkel kapcsolatban jogszabályokban
a fenntartó önkormányzat részére
meghatározott, de a képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben.
3. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a késıbbiekben jogszabály vagy képviselıtestületi döntés részére külön megállapít.
4. A bizottság részt vesz a városi önkormányzat sporttal kapcsolatos feladat és hatáskörébe
tartozó feladatok (1991. évi XX. tv. XVI. fejezet értelemszerően) ellátásában a
következık szerint:
- Elıkészíti a középtávú sportkoncepciót, melyben meghatározz a sporttal foglalkozó
helyi szervezetekkel való együttmőködés feltételeit.

-

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények hasznosítására, fenntartására,
mőködtetésére javaslatot tesz.
- Javaslatot tesz az önkormányzati iskolai sportkörök mőködési feltételeinek javítására,
a szabadidısport feltételeinek fejlesztésére, a gyermek és ifjúsági sport, utánpótlás
nevelés, nık és családok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények lebonyolítására.
- Lehetıségekhez mérten részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban.
- Javaslatot tesz a helyi önkormányzat költségvetésébıl a sportra fordítandó összegre és
azok elosztására.
- Javaslatot tesz a sportversenyekben résztvevık elismerésére.
5. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a késıbbiekben jogszabály vagy képviselıtestületi döntés részére külön megállapít.

3. melléklet a 14/2010.(X.13.) önkormányzati rendelethez
Állandó bizottságok
Pénzügyi Bizottság
Elnök:
Tagok:
Kültagok:

Antal Ferenc
Juhász Miklós
Dr. Pintér Sándor
Varga Tibor
Kériné Szabó Mária

Szociális Bizottság
Elnök:
Tagok:
Kültagok:

Dr. Pintér Sándor
Makovinyi Sándor
Juhász Miklós
Kovács Antal
Kolosi Tibor

Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság
Elnök:
Tagok:
Kültagok:

Smelkó István
Varga Béla
Borda Tamás
Géczi Ferenc
Oláh Róbert

