
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
1/2011.(I.05.) 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 a 
következıket rendeli el: 
 

1. §  
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló – 
többszörösen módosított – 3/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) 78. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
 „78. § (1) A képviselı-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára - a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy fı, társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ, továbbá a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a 
képviselı-testület megbízatásának idıtartamára egy fı fıállású külsıs - nem a 
képviselı-testület tagjai közül választható - alpolgármestert választhat, aki 
polgármester irányításával látja el feladatát. 
 
(2) A külsıs alpolgármester, akit nem a képviselı-testület tagjai közül választottak, 
nem tagja a képviselı-testületnek, a polgármestert a képviselı-testület elnökeként nem 
helyettesítheti, de a képviselı-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a 
képviselı-testület tagjai közül választott külsıs alpolgármester jogállására egyebekben 
a képviselı-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

2. § 
Az SZMSZ 8. számú - az alpolgármester feladatkörei és munkarendje címő - 
melléklete hatályát veszti.  
 

3. § 
Az SZMSZ 9. sz. mellékletében a polgármester ügyfélfogadásáról rendelkezı rész 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A polgármester ügyfélfogadást minden hónap elsı hetében hétfın  800– 1200 óráig 
tart.” 
 

4. § 
Az SZMSZ 9. sz. mellékletében a társadalmi megbízatású alpolgármester 
ügyfélfogadásáról rendelkezı rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az alpolgármester ügyfélfogadást minden hónap második hetében pénteken 830–1200 
óráig tart.” 
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 5. § 
Az SZMSZ 9. sz. melléklete kiegészül a külsıs - nem a képviselı-testület tagjai közül 
választott - alpolgármesterre vonatkozó rendelkezéssel a következık szerint:  
 
„A külsıs - nem a képviselı-testület tagjai közül választott - fıállású alpolgármester 
munkaidı kerete heti 40 óra, ügyfélfogadást minden hónap harmadik hetében hétfın 
830–1200 óráig tart.” 
 

6. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2011. január 5.  
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Stayer László 
polgármester 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2011. január 5.  
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


