Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2015.(IV.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében 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 15/2014.(XI.26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 69. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A képviselő-testület tagjai közül egy fő Gazdaságfejlesztésért felelős tanácsnokot,
valamint egy fő Társadalmi- és Civilkapcsolatokért felelős tanácsnokot választ.
(5) A tanácsnokok feladatait a 11. melléklet tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 73. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy fő, főállású alpolgármestert választ, továbbá a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára egy fő főállású, nem a
képviselő-testület tagjai közül választható, alpolgármestert választhat, aki a polgármester
irányításával látja el feladatát.
(2) A főállású alpolgármester munkaideje heti 40 óra, fogadónapot a 7. melléklet szerint tart.”
3. §
Hatályát veszti „Kormányzati funkciók megnevezése és felsorolása” című 10. mellékletében a
„084031 Civil
szervezetek
működési
támogatása,
084032
Civilszervezetek
programtámogatása, 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások,
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” szövegrész.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján 16:30 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Szécsény, 2015. április 8.

Dr. Bagó József
Stayer László
jegyző
polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került, 16 óra 30 perckor.
Szécsény, 2015. április 8.

Dr. Bagó József
jegyző

11. melléklet a 7/2015.(IV.08) önkormányzati rendelethez
A gazdaságfejlesztésért felelős tanácsnok feladata
-

képviseli a képviselő-testületet a tevékenységi körével összefüggő fórumokon,
rendezvényeken,
javaslatot ad a képviselő-testületnek, valamint a Településfejlesztési és Pénzügyi
bizottságnak az éves munkatervük összeállításához.
részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában és végrehajtásában.
részt vesz a gazdaságfejlesztéssel, városfejlesztéssel és a munkahelyteremtéssel
kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában
részt vesz a város gazdasági, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási és
munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó elemzések, előterjesztések előkészítésében,
részt vesz az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
részt vesz az önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatos döntéstervezetek
előkészítésében,
kapcsolatot tart a városban működő gazdasági szervezetekkel, véleményezi a
gazdaságfejlesztéssel, munkahelyteremtő beruházásokkal kapcsolatos döntéstervezeteket,
véleményezi a város rendezési tervét,
véleményezi a város infrastrukturális ellátását befolyásoló döntéstervezeteket,
véleményezi a kommunális feladatok ellátása körébe tartozó előterjesztéseket,
véleményezi az önkormányzat feladatkörét érintő önkormányzati társulás létrehozását, az
érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás tárgyában készült előterjesztéseket,
képviseli és elősegíti az önkormányzat gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos érdekeinek
megvalósítását a megyei közgyűlés gazdaságfejlesztési programjaiban.
A társadalmi és civilkapcsolatokért felelős tanácsnok feladata

-

-

-

képviseli a képviselő-testületet a tevékenységi körével összefüggő fórumokon,
rendezvényeken,
a képviselő-testület éves munkatervéhez javaslatot készít a társadalmi és civil
szervezetekkel történt egyeztetés alapján
kapcsolatot tart a városban működő társadalmi szervezeteivel, a civil szféra képviselőivel,
kapcsolatot tart fenn az önkormányzat hivatalával és az önkormányzati fenntartású
intézményekkel,
részt vesz a feladatát érintő döntések előkészítésében, közreműködik a végrehajtás
szervezésében és ellenőrzésében, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényre juttatását
segítő kezdeményezések, intézkedések kialakításában,
figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését elősegítő országos és
megyei pályázati lehetőségeket, információt biztosít a gyermek és ifjúsági szervezetek
részére az ezzel összefüggő országos és megyei pályázati lehetőségekről,
elvégi azokat a feladatokat, amelyre a képviselő-testület egyedi ügyekben felkéri, illetve
felhatalmazza,
aktívan közreműködik a város arculatának fejlesztésében, a városi nagyrendezvények,
ünnepi programok összeállításában, propagandaanyagok elkészítésében és terjesztésében,
elősegíti a hagyományossá vált események, rendezvények továbbélését, támogatja az új
értékteremtő kezdeményezéséket,
folyamatosan figyelemmel kíséri és szervezi a már kialakult testvérvárosi kapcsolatokat, a
városvezetéssel összhangban újabb testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezheti,
aktívan részt vesz a 2015. szeptember 12-én megrendezésre kerülő Országos Vadásznap
szervezésében.

