
Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 10/1995. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„1. §. (2) Az önkormányzati tulajdonban lévő köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a 
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal útján a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-
vel, mint a köztemetők kezelőjével kötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. A 
felekezeti temető fenntartása az illetékes egyházi szerv feladata.” 
 
(2) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 10/1995. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés 5. mondatát 
hatályon kívül helyezi: 
 „6. § (2) bekezdés 5. mondata hatályon kívül. 
 
(3) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 10/1995. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében, (3) 
bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal” szöveg lép: 

 
2. § 

(1) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásár és piactartás 
szabályozásáról szóló 14/1995. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„ 1. § (2) Az önkormányzati rendelet alkalmazása szempontjából: 
„b.) piac alatt: 

- élelmiszerpiacot, 
- termelői piacot, 
- virágpiacot, 
- használt cikk piacot kell érteni.” 
 

(2) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásár és piactartás 
szabályozásáról szóló 14/1995. (VII.11.) önkormányzati rendelet az 1. § (5) bekezdésében 
lévő „Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportja” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya” szöveg lép, az 1.§ (6) bekezdésében 
lévő Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” 
szöveg lép, a 6. § (6) bekezdésben lévő „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe 
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„Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, a 8. § (9) bekezdés Polgármesteri 
Hivatal szövegrész helyébe „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
(3) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásár és piactartás 
szabályozásáról szóló 14/1995. (VII.11.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében a II. 
Állatvásár Szécsény külterület, hrsz: 0229/15; 1 ha területű „ szövegrész helyébe „ II. 
Állatvásár Szécsény belterület, hrsz: 1982, 1,3 ha területű”. szöveg lép. 

 
3. § 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, kulturális és egészségügyi juttatásokról, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2001. (XI. 13.) Önkormányzati 
rendeletének címében, 1. § (1) bekezdésében, a (6) bekezdésben lévő Polgármesteri Hivatal 
szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, a 7. § (4) 
bekezdésében lévő „Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály” szövegrész helyébe a 
„Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály szöveg lép. 
 

4. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat 
szabályozásáról szóló 11/2004. (VI.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésében lévő 
„Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” 
szöveg lép, valamint a 16. § (4) bekezdésében lévő „városfejlesztési, idegenforgalmi és 
műemléki bizottság” szövegrész helyébe a „városi főépítész” szöveg lép.  
 

5. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportélet támogatásáról szóló 
14/2004. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében lévő „Polgármesteri Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, a (2) 
bekezdésében lévő „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 

6. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociálpolitikai kerekasztal 
létrehozásáról szóló 19/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 2. §-ában lévő „aljegyző” 
szövegrész helyébe „Jegyző”  szöveg lép, az „Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke” 
szövegrész helyébe a „Szociális Bizottság elnöke” szöveg lép, a „kisebbségi önkormányzat” 
szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.  
 

7. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az utcanév megállapításának, 
közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről 
szóló 3/2005. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (4) bekezdésében lévő „Szécsény Város 
Műemléki, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság” szövegrész  helyébe „városi 
főépítész” szöveg lép, a (2) és a (8) bekezdésben a „Szécsény Város Polgármesteri Hivatal 
Okmányirodája szövegrész helyébe  a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, 
a 10. §. (1) bekezdése „Szécsény Város Polgármesteri Hivatal Építési, Műszaki és 
Vagyonkezelői Osztály” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági és Szervezési Osztálya” szöveg lép.  
 

 



 3 

8. § 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
7/2005. (III.26.) önkormányzati rendelete 49. §-ában lévő „Pénzügyi és Intézményirányító 
Osztály Vezetője” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály vezetője” 
szöveg lép.   

9. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének rövidített ügyintézési határidők 
megállapításáról szóló 28/2005. (IX.18.) önkormányzati rendelete 1. §-ában lévő „Pénzügyi 
és Intézményirányító Osztály” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály” 
szöveg lép, a (2) bekezdésében lévő „Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztály” 
szövegrész helyébe a „Hatósági és Szervezési Osztály” szöveg lép, a (2) bekezdésben lévő 
„közgyógyellátási igazolvány kiadása alanyi jogon” szövegrész hatályon kívül, (2) 
bekezdésben lévő „a gyermekek ideiglenes elhelyezése súlyos veszélyeztetettség esetén” 
szövegrész hatályon kívül, a (3) bekezdésben az „Okmányiroda” szövegrész helyébe a 
„Hatósági és Szervezési Osztály szöveg lép. 

 
10. § 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművesítési hozzájárulásról szóló 
13/2006. (VIII.08.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) és (3) bekezdésében lévő „Polgármesteri 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 

11. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről 
szóló 6/2007. (III.28.) önkormányzati rendelete 7.§-ában lévő „A rendeletben foglaltak 
betartásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik” szöveg hatályon kívül. 
 

12. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 
bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, a 13. § (1), (2), 
(3) bekezdéseiben, a 16. § (2) bekezdésében, a 25. § (5) bekezdésében, lévő a „Polgármesteri 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, a 4. §. 
(19-(2) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Szociális Bizottság” szöveg lép, a 22. § (2) bekezdésében a „Műemléki, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Bizottság” szöveg lép.  

 
13. § 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésében az 
„Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe „Szociális Bizottság” szöveg lép, a 
3. § (3), a (14), a 4. § (2) bekezdésében lévő „Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási, Szociális és Gyámhatósági Osztálya” szövegrész helyébe „Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya” szöveg lép, a 3. § (14) 
bekezdésében lévő „Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály” szövegrész helyébe a 
„Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály szöveg lép, a 3. § (15) bekezdésében lévő 
„Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” 
szöveg lép. A 2.§. (1) ás (2) bekezdése kiegészül óvodáztatási támogatás szövegrésszel. 
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14. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és 
zászlajának használatáról szóló 28/2007. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 12. § (2) 
bekezdés e) pontjában lévő „aljegyző” szövegrész hatályon kívül, a 12. § (2) bekezdésében és 
a 13. §.(10) bekezdésében lévő a „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szécsényi 
Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 
 

15. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjárművek elhelyezéséről, 
parkolóhelyek biztosításáról szóló 9/2008. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-ában lévő a 
„Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” 
szöveg lép. 
 

16. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
7/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (4) a 4. §. (4) ,  az 5. § (5) bekezdésében, a 19. § 
(1) bekezdésében, a22. § (1) bekezdésében, a 23. § (1) bekezdésében, a „Szécsényi Kistérség 
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás” szövegrész helyébe a „Szécsény Térsége 
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás” szöveg lép, a a 4. §. (4) ,  az 5. § (5), a 13, §. 
(4), a 14. §. (1), a 17. § (1), 21. § (3), (4), a 22. § (3), (4), 23. § (3), (4), a 25. § (1) 
bekezdéseiben „Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat” szövegrész helyébe „Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ” szöveg lép, 
a 16. § (1) bekezdéseiben, a 25. § (3) bekezdés h) pontjában a „Polgármesteri Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
17. § 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi eljárásokról 
szóló 13/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2.§ 1. pontjában „Szécsény Városi 
Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal” 
szöveg lép. 

18. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszíti. 
 
Szécsény, 2013. június 18. 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2013. június 19. 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

 


