
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2012.(IX.01.) 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. §  
 
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 
bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szövegrész kerül. 

 
2. § 

A Rendelet 8. § (1) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” 
szöveg lép. 

3. § 
A Rendelet 18. § (5) bekezdés e) pontjában a „cigány kisebbségi” szövegrész helyébe 
a „roma nemzetiségi” szöveg lép. 
 

4. § 
A Rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a napirenddel érintett osztályvezető, a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke, a könyvvizsgáló az Ötv. 92/C § (1) bekezdésében 
meghatározott esetekben, a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén a 
napirenddel érintett személy és az érintett szakértő vesz részt.” 
 

5. § 
A Rendelet 29. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„e) A nemzetiségi önkormányzat elnöke javaslatot tehet a helyi önkormányzat 
feladatkörébe tartozó, a nemzetiségi jogokat közvetlenül érintő ügy megtárgyalására.” 
 

6. § 
A Rendelet 38. § (1) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” 
szöveg lép. 

 
7. § 

A Rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a 
„nemzetiségi” szöveg lép. 
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8. § 
A Rendelet 59. § b) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” 
szöveg lép. 

 
9. § 

A Rendelet 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint 

– aljegyzőt nevez ki, a jegyző helyettesítésére és a jegyző által meghatározott 
feladatok ellátására, aki egyben kapcsolt munkakörben ellátja a Hatósági és 
Vagyonkezelő Osztály osztályvezetői feladatait is.” 

 
10. § 

(1)  A Rendelet 78. § (5) bekezdésében a „18/2010.(XII.01.) önkormányzati 
rendelete” szövegrész helyébe a „3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete” szöveg 
lép. 

(2)  A Rendelet 78. § (6) bekezdése hatályát veszti. 
 

11. § 
A Rendelet XIV. fejezetének címében a „cigány kisebbségi” szövegrész helyébe a 
„roma nemzetiségi” szöveg lép. 

 
12. § 

(1) A Rendelet 84. § (1) bekezdésében a „Cigány Kisebbségi” szövegrész helyébe a 
„Roma Nemzetiségi” szöveg lép. 
(2) A Rendelet 84. § (1) bekezdésében „kisebbségi” szövegrész helyébe a 
„nemzetiségi” szöveg lép. 

 
13. § 

Hatályát veszti a Rendelet 87. § (6) bekezdése. 
 

14. § 
 
A Rendelet 7.  melléklete, a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal ügyrendje (a 
továbbiakban: Ügyrend)  III. fejezet 1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
„a) A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységei és elnevezésük: 

- Titkársági és Szervezési Osztály  
-  Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály, Adóügyi csoport 
-  Hatósági és Vagyonkezelő Osztály 

Az osztály szervezetén belül működik: 
- a körzeti feladatot ellátó Városi Gyámhivatal 
- körzeti építésügyi igazgatás 

-  Okmányiroda” 
 

15. § 
A Rendelet 7.  melléklete, Ügyrend VI. fejezet, A Hivatal belső szervezeti egységeinek 
(osztályainak) részletes feladatai 3. pontjában az „Építési, Műszaki és Vagyonkezelő 
Osztály” szövegrész helyébe a „Hatósági és Vagyonkezelő Osztály’ szöveg lép. 
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16. § 
A Rendelet 7.  melléklete, Ügyrend VI. fejezet, A Hivatal belső szervezeti egységeinek 
(osztályainak) részletes feladatai 4. pontjában az „Igazgatási, Szociális és 
Gyámhatósági Osztály” szövegrész helyébe a „Hatósági és Vagyonkezelő Osztály” 
szöveg lép. 

 
17. § 

A Rendelet 6. melléklete, Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal felépítése, 
munkarendje, ügyfélfogadási rendje 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Szervezeti egységek: 

- Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály 
- Hatósági és Vagyonkezelő Osztály 
- Titkársági és Szervezési Osztály 
- Okmányiroda” 

 
18. § 

A Rendelet „Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezése és 
felsorolása” című 9. melléklete, kiegészül a következő szakfeladattal: 

 
„889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások” 

 
19. § 

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.  
 
 
Szécsény, 2012. szeptember 1. 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 

 
 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2012. szeptember 1. 
 
 
 
 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 

 

 
 
 


