Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.(IV.20.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) 20. § (4) bekezdésében „az aljegyző” szövegrész
törlésre kerül.
2. §
A Rendelet 34. § (1) bekezdésében az „illetve aljegyzőhöz” szövegrész törlésre kerül.
3. §
A Rendelet 35. § (4) bekezdésében az „illetve aljegyző” szövegrész törlésre kerül.
4. §
A Rendelet 38. § (1) bekezdésében az „és az aljegyző” szövegrész törlésre kerül.
5. §
A Rendelet „Jegyző, aljegyző 72. §-a helyébe a következő 72. § kerül:
„Jegyző 72. § A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
Szécsény város polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt Hollókő község polgármestere írásbeli véleményének kikérése mellett - és gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.”
6. §
A Rendelet 73. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § (5) A jegyzőt teljes jogkörrel - Hollókő község polgármestere írásbeli
véleményének kikérésével - Szécsény város polgármestere által kijelölt - a jegyzői
képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő - hivatali köztisztviselő helyettesíti.
(6) A jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő egyidejű tartós akadályoztatása
esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátására Szécsény
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város polgármestere - Hollókő község polgármestere írásbeli véleményének
kikérésével - jelöli ki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali
köztisztviselőt. Amennyiben ilyen képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő
hivatali köztisztviselő nem áll közszolgálati jogviszonyban, abban az esetben az Mötv.
82. § (2) bekezdése az irányadó.”
7.§
A Rendelet 87. § (4) bekezdésében a 6., 7., 8. melléklet megnevezésében a „Szécsény
Városi Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivatal” szöveg lép.
8. §
A Rendelet 7. melléklet II. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE című
fejezetének második bekezdésében az „aljegyzői” szövegrész törlésre kerül.
9. §
A Rendelet 7. melléklet II. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE című
fejezetének harmadik bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:
„A jegyzőt teljes jogkörrel - Hollókő község polgármestere írásbeli véleményének
kikérésével - Szécsény Város polgármestere által kijelölt - a jegyzői képesítési és
alkalmazási feltételeknek megfelelő - hivatali köztisztviselő helyettesíti.
A jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő egyidejű tartós akadályoztatása
esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátására Szécsény
város polgármestere - Hollókő község polgármestere írásbeli véleményének
kikérésével - jelöli ki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali
köztisztviselőt. Amennyiben ilyen képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő
hivatali köztisztviselő nem áll közszolgálati jogviszonyban, abban az esetben az Mötv.
82. § (2) bekezdése az irányadó.”
10. §
A Rendelet 7. melléklet II. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE című
fejezetének 2. pontja kiegészül a következő f) ponttal:
„f) osztályvezetőként vezeti a Hatósági és Szervezési Osztályt."
11. §
A Rendelet 7. melléklet II. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE című
fejezetének 4. és 5. pontja hatályát veszti.
12. §
A Rendelet 7. melléklet III. A hivatal belső szervezeti tagozódása, feladatai és
működése című fejezet 1. a) pontja helyébe a következő 1.a) pont lép:
„1.a) A hivatal belső szervezeti egységei és elnevezésük:
- Hatósági és Szervezési Osztály
- Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály
- Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály
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A Hatósági és Szervezési Osztályt a jegyző vezeti osztályvezetőként.
A Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály élén osztályvezető áll, aki határozatlan időre
szóló vezetői megbízását a jegyzőtől kapja.
Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály élén osztályvezető áll, aki
határozatlan időre szóló vezetői megbízását a jegyzőtől kapja.”
13. §
A Rendelet 7. melléklet. VI. A Hivatal belső szervezeti egységeinek (osztályainak)
részletes feladatai című fejezete kiegészül a következő 3. ponttal:
„3. Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály:
3.1. A közös hivatal hollókői telephelyen történő igazgatási, anyakönyvvezetői,
pénzügyi, adózási tevékenysége.
3.2. Hollókő – világörökség; a címhez kapcsolódó feladatok:
Hollókő 1987-ben önálló községként, épített öröksége alapján kapta meg a
világörökségi címet. A kiemelkedő egyetemes érték folyamatos megőrzését és védelmét
elsősorban a község önkormányzata – hivatala bevonásával – biztosítja.
A Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály:
a)
koordinálja a világörökségi kezelési tervvel kapcsolatos feladatokat,
világörökségi gondnoksági tevékenységet végez (feladata: a „Hollókő ófalu és
környezete” világörökségi helyszín világörökségi kezelési terv alapján történő
kezelése, így a világörökségi terület használatának, fejlesztésének, bemutatásának,
illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítása, továbbá a világörökségi terület
megőrzésével és fenntartható mértékű használatával kapcsolatos tevékenységek
összehangolása).
b)
A világörökség védelméhez és fennmaradásához fűződő közérdek érvényesítése
érdekében ellátja az önkormányzati fenntartásban lévő Falumúzeum, a magyar
államtól működtetésre átvett hollókői vár üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat.
c)
Előkészít, folyamatosan figyelemmel kísér, szükség szerint javaslatot tesz
változtatásra az önkormányzat tulajdonában lévő, ófaluban található szálláshelyek,
egyéb ingatlanok leghatékonyabb hasznosítására vonatkozóan.
d)
Javaslataival segíti a település turisztikai látványosságainak növelését, aktívan
részt vesz az ehhez kapcsolódó munkákban.
Segíti a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése”-re irányuló, „Próbáljon
szerencsét Hollókőn” című projekt megvalósítását.
e)
Részt vesz a világörökségi település idegenforgalmának élénkítésében, a
magasabb színvonalat biztosító rendezvények, szolgáltatások sikeres lebonyolításában,
segíti a tárgyi- és szellemi kultúra megőrzését, bemutatását, átörökítését.
f)
Elősegíti az elsősorban hazai világörökségi helyszínek közötti szakmai
tapasztalat-cserék létrejöttét.”
14. §
(1) A Rendelet 8. melléklet „Ügyrend a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének
gazdálkodással összefüggő feladataira” szövegrész helyébe a „Ügyrend a
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással
összefüggő feladataira” szöveg kerül.
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(2) A Rendelet 8. melléklet bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének feladatait az
államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - a Szervezeti és Működési
Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg.”
(3) Ahol a 8. melléklet Polgármesteri Hivatalt említ, ott a Közös Önkormányzati
Hivatalt kell érteni.
15. §
A Rendelet „Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezése és
felsorolása” című 9. melléklete, kiegészül a következő szakfeladattal:
„841112 Önkormányzati jogalkotás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
602000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása”
16. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Szécsény, 2013. február 14.

Stayer László
polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. február 15.

dr. Bagó József
jegyző

dr. Bagó József
jegyző

