Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „Körjegyzőség” című 75. §-a.
2. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 87. § (5) bekezdésben a „6. függelék: Megállapodás a körjegyzőség
alakítására és fenntartására” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. függeléke.
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3. §
A Rendelet „Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal ügyrendje” című 7. melléklet (a
továbbiakban: Hivatal ügyrendje) „ÁLTALÁNOS RÉSZ” című I. fejezet helyébe a következő
rendelkezés lép:
„I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatával
meghatározza az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Szécsény Városi
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezetét, melynek ügyrendjét a következők
szerint állapítja meg:
1. Költségvetési szerv:
Megnevezése: Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 3170 Szécsény Rákóczi út 84.
Telephelyei, címe:
- 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.
2. Közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátása.
3. Alaptevékenysége:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
812000 Egyéb takarítás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841173 Statisztikai tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
960900 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fizetési számla száma:
10402056-50526549-90481008
Pályázati elkülönített számla:
10402056-50526549-90481015
Átvezetési számla:
10402056-50526549-90481022
4. Illetékessége, működési köre:
- Szécsény város közigazgatási területe (helyi)
- Központi jogszabályokban kijelölt települések közigazgatási területe (körzeti):
= Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében illetékességi területe az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.)
Korm. rendelet 1/A. mellékletében felsorolt Szécsény város
építésügyi
körzetközponthoz tartozó településekre terjed ki.
= A városi gyámhivatal a feladatkörébe tartozó gyámhatósági feladatokat a
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet mellékletében
meghatározott illetékességi területen látja el.
= Az okmányiroda illetékességi területe az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi
területéről szóló 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott
településekre terjed ki.
5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
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Egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosultak megnevezése, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
6. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Vezetőjének megbízási rendje:
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat alapján az Ötv. 36.§.
(1) bekezdésében megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
A kinevezés időtartama határozatlan.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
8.1. A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. az irányadó.
8.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó.
8.3. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó.
8.4. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. tv. (külön megbízási jogviszony) az irányadó.”
9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon:
Szécsény, Rákóczi út 84. Hrsz: 40
Szécsény, Rákóczi út 41. Hrsz: 1291
10. Ingó vagyon leltár szerint.
11. Költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat vagyonrendelete alapján.”
(2) Hatályát veszti Hivatal ügyrendje „A Hivatal belső szervezeti egységeinek (osztályainak) részletes
feladatai” című VI. fejezet 4.6.c) pontja.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szécsény, 2012. május 29.

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2012. május 30.

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Bárányné Márton Melinda
jegyző

