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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

16/2018. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2018. (X.30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A képviselő-testület üléseit a polgármester – az ülés elnöke – hívja össze. Akadályoztatása 
esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti a testületi ülést. A polgármester és az 
alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze és 
vezeti a testületi ülést.” 

 
2. § 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve szerint ülésezik, általában az 
önkormányzat székhelyén, a hónap utolsó keddi napján 15.00 órai kezdettel.” 
 

3. § 
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A polgármester a képviselő-testület ülését indokolt esetben a munkatervtől eltérő időpontban 
is összehívhatja.” 
 

4. § 
A Rendelet 18. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 
5 nappal meg kell küldeni. A rendkívüli ülés összehívása esetén bármilyen meghívási mód 
igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, azonban a sürgősség okát mindenképpen 
közölni kell. Ebben az esetben legalább 24 órát, kivételesen sürgős esetben 12 órát kell 
biztosítani a képviselő-testület tagjainak az ülésre való felkészüléshez. Sürgősségi indítvány 
benyújtása esetén az előterjesztett döntési javaslatot a feladatkörüknél fogva érintett 
bizottságoknak nem kell véleményezniük. 



(4) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot (a város lakosságát) a 
meghívónak Szécsény város hivatalos honlapján történő közzétételével kell értesíteni. A 
képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseiről hang- és képfelvétel készül, amely a lehető 
legrövidebb időn belül bemutatásra kerül a városi televízióban és az önkormányzat által 
működtetett közösségi oldalakon.” 
 

5. § 
A Rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnökök és a tanácsnokok, a jegyző, 
valamint az érintett képviselő a napirend utáni felszólaláshoz két-két percben észrevételt 
tehetnek. Egyebekben vitának és szavazásnak helye nincs.” 
 

6. § 
A Rendelet 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Pénzügyi Bizottság 5 fő 
b) Településfejlesztési Bizottság 5 fő 
c) Szociális Bizottság 7 fő 
d) Közművelődési, Köznevelési és Sport Bizottság 5 fő” 

 
7. § 

A Rendelet 71. § (2) bekezdés pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A polgármester jutalmát a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 

állapítja meg.” 

 
8. § 

A Rendelet 73. § (1)-(2) bekezdés 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 társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester a polgármesterrel egyeztetett időpontban, 
szükség szerint heti 20 órában látja el feladatát, ügyfélfogadást minden hónap harmadik 
hetében hétfőn 8.30–12.00 óráig tart.” 

 
9. § 

A Rendelet 87. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) Az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról, a vagyon-
nyilatkozatok nyilvántartásáról a Pénzügyi Bizottság az általa elfogadott szabályzat szerint 
gondoskodik, valamint javaslatot tesz a képviselő-testületnek a polgármester, alpolgármester, a 
képviselő és nem képviselő Mötv. 37. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi és az Mötv. 38. 
§-ában meghatározott méltatlansági ügyeiben.” 
 

10. § 
A Rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„10. A költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg terhére - a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembevételével - dönt az államháztartáson kívüli támogatásokról.” 

 
11. § 

A Rendelet 5. melléklet 1. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A bizottság zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerinti esetekben. Döntéseiről 
azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.” 

 
12. § 

A Rendelet 5. melléklet 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A jegyzőkönyv elkészítéséért bizottságonként az alábbi, jegyző által kijelölt 
ügyintézők a felelősök: 

a) Pénzügyi Bizottság esetén a Pénzügyi és Vagyonkezelő Osztály ügyintézője 
b)  Településfejlesztési Bizottság esetén a Pénzügyi és Vagyonkezelő Osztály 
ügyintézője 
c) Szociális Bizottság esetén a Hatósági és Városmarketing Osztály 
csoportvezetője 
d) Közművelődési, Köznevelési és Sport Bizottság esetén a Hatósági és 
Városmarketing Osztály ügyintézője” 

 
13. § 

A Rendelet 6. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. 
 

14.§ 
A Rendelet 73. § (3)-(5) bekezdése hatályát veszti.  
 

15. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba.  
 
 

Szécsény, 2019. november 26. 
 
 
 
 
                  Stayer László Péter            dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                   jegyző  
 
Fenti rendelet a mai napon 15.48 órakor kihirdetésre került. 
Szécsény, 2019. november 26. 
 
 
 
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

jegyző 
 

 
 



 



1. melléklet a 15/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelethez 
 

Az állandó bizottságok által ellátandó feladatok 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

1. A bizottság állást foglal, javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi 
döntések előkészítéséhez: 
-  a gazdasági programról, a költségvetési koncepcióról, 
-   a költségvetésről, annak módosításáról, 
- a zárszámadásról, 
- a hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról, 
- közalapítvány létrehozásáról 
- helyi adó megállapításáról, módosításáról, adóellenőrzésekről, 
- a bizottság feladatkörét érintő előterjesztésekről, 
- a polgármester jutalmazásáról, 
- a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezetről,   
- az önkormányzati vagyonkezeléssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi 

kérdésről, 
- az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételével kapcsolatos 

döntéstervezetekről, egyszemélyes önkormányzati nonprofit gazdasági társaság 
alapításáról 

- az ár- és díjmegállapítással kapcsolatos előterjesztésekről, 
- az önkormányzati vagyon hasznosítását vagy működését szolgáló pályázatok 

feltételrendszeréről, 
- önkormányzati feladatkörre tartozó tevékenységek ellátására kiírandó pályázatok 

feltételrendszeréről, 
2.  A Pénzügyi Bizottságnak az Mötv. 120. §-a szerint kiemelkedő szerepe van a gazdálkodásra 

irányuló döntések meghozatalában.  
3. Hatáskörében szervezi és ellenőrzi a testületi döntések végrehajtását. 
4.  A bizottság kapcsolatot tart az intézményekkel és szükség szerint együttműködik a többi 

bizottsággal. 
5.  Önkormányzati érdeksérelem vagy mulasztás észlelésekor intézkedést kezdeményez a 

polgármesternél.  
6. Ellátja az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó 

tisztségeket betöltő személyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2007. évi 
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozatot tett polgármester és önkormányzati 
képviselő, valamint a velük közös háztartásban élő házas vagy élettárs, valamint gyermek, 
továbbá az állandó bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartásával, vizsgálatával, ellenőrzésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat. A 
képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás rendjét külön szabályzat 
tartalmazza. 

7. A képviselő-testület részére javaslatot tesz az Mötv. 37-38. §-ai szerinti összeférhetetlenségi 
és méltatlansági ügyekben. 

 
Településfejlesztési Bizottság 

1. A bizottság figyelemmel kíséri az ipari, szolgáltató, kereskedelmi, mezőgazdasági 
tevékenységet, a munkaerő helyzetet, a munkahelyteremtés elősegítését, e témakörben 
készülő javaslatokat véleményezi. 

2. Közreműködik a gazdasági program összeállításában, figyelemmel kíséri a végrehajtást.  



3. Közreműködik a turisztikai fejlesztésekben, figyelemmel kíséri a városi turisztikai 
programokat. 

4. Együttműködik az idegenforgalmi, gazdasági élet szereplőivel és a civil szervezetekkel. 
5. Javaslatot tesz a városfejlesztési stratégiai feladatok meghatározásához, figyelemmel kíséri 

az önkormányzat beruházásait. 
6. Állást foglal a településrendezési kérdésekben, véleményezi az ezekkel kapcsolatos 

előterjesztéseket (településrendezési tervek, fejlesztési koncepciók). 
7. Figyelemmel kíséri a település infrastrukturális fejlesztését, állást foglal az önkormányzat 

pályázatairól. 
8. Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási törvényből adódó feladatokat és annak helyi 

szabályozását.  
9. Kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, véleményezi az ezekkel 

kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket. 
10. Kiemelt feladatának tekinti a műemlékvédelem, helyi védettség kérdéseit. Véleményezi az 

ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket. 
11. Javaslatot tesz közterület elnevezésére, valamint közterületi emlékmű állítás helyszínére. 
12. Véleményezi a város közúti forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos előterjesztéseket, 

a forgalmi rend megváltoztatásával kapcsolatos kérelmek elbírálását. 
13. Figyelemmel kíséri a városüzemeltetési és városfenntartási feladatok ellátását (temető 

fenntartás, parkok karbantartása, közvilágítás korszerűsítése, vízellátási és 
szennyvízkezelési feladatok ellátása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, 
állagmegóvása, akadálymentesítési feladatok) 

14. Figyelemmel kíséri a közbiztonsági és közlekedés politikai feladatok ellátását, a város 
térfigyelő kamera rendszerének működőképességét. 

 
 
Szociális Bizottság 

1. A képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt 3. mellékletben meghatározott 
ügyekben.  
2. Részt vesz a városi önkormányzat népjóléti igazgatás körébe tartozó feladatok ellátásában 

a következők szerint:  
- elősegíti és közreműködik az önkormányzat alapvető szociális feladatainak ellátásában; 
- sajátos eszközeivel segíti a városban keletkező szociális feszültségek mérséklését; 
- előkészíti az erre vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseket, szervezi, ellenőrzi a 

döntések végrehajtását, 
- megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermek- és ifjúságvédelemre, 
- ennek érdekében kapcsolatot épít ki és tart fenn a gyermekvédelmi- és oktatási 

intézményekkel, védőnőkkel, házi orvosokkal, a rendőrség ifjúságvédelmi tisztjével. 
3. Véleményezi a szociális tárgyú rendelettervezeteket.  
4. Figyelemmel kísérő az újonnan létesülő bölcsőde működését. 
5. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály vagy képviselő-

testületi döntés részére külön megállapít. 
 
Közművelődési, Köznevelési és Sport Bizottság  

1. A bizottság részt vesz a városi önkormányzat művelődési és közoktatási igazgatás körébe 
tartozó feladatok (1991. évi XX. tv. VIII. fejezet értelemszerűen) ellátásában a következők 
szerint: 
- elősegíti és közreműködik az önkormányzat az óvodai nevelési feladatainak, 

közgyűjteményi, közművelődési feladatainak ellátásában, 



- előzetesen állást foglal a városi közgyűjteményi, közművelődési intézmény, vagy 
nonprofit gazdasági társaság (Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.) 
létrehozásában, működtetésében, 

- véleményezi és előkészíti a képviselő-testületnek a művelődési, közgyűjteményi 
igazgatás körébe tartozó döntések tervezeteit, előterjesztéseket; szervezi és ellenőrzi a 
döntések végrehajtását. 

- közreműködik az önkormányzat helyi sport feladatokat meghatározó döntések 
előkészítésében. 

2. A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljár a közgyűjteményi és közművelődési 
intézményekkel, nonprofit gazdasági társasággal kapcsolatos jogszabályokban a fenntartó 
(alapító) önkormányzat részére meghatározott, de a képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe nem tartozó ügyekben. 

3. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály vagy képviselő-
testületi döntés részére külön megállapít. 

4. A bizottság részt vesz a városi önkormányzat sporttal kapcsolatos feladat és hatáskörébe 
tartozó feladatok ellátásában a következők szerint: 
- Előkészíti a középtávú sportkoncepciót, melyben meghatározza a sporttal foglalkozó 

helyi szervezetekkel való együttműködés feltételeit. 
- Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények hasznosítására, fenntartására, 

működtetésére javaslatot tesz. 
- Javaslatot tesz a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a gyermek és ifjúsági sport, 

utánpótlás nevelés, nők és családok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló 
sportrendezvények lebonyolítására. 

- Lehetőségekhez mérten részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
- Javaslatot tesz a helyi önkormányzat költségvetéséből a sportra fordítandó összegre és 

azok elosztására. 
- Javaslatot tesz a sportversenyekben résztvevők elismerésére. 

5.  Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály vagy képviselő-
testületi döntés részére külön megállapít. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


