
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2016. (I.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  

14/2014. (XI.21.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

                                                                       1.§ 

A Rendelet 9.§ (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

9.§ (5) a) A képviselő a b) pontban foglalt kivétellel naptári évenként egy testületi ülésről és 
két bizottsági ülésről a tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat.  

                                                                       2.§ 

A Rendelet 43.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

43.§ (3) A Képviselő-testület esetenként külön döntéssel is meghatározhatja, hogy egyes 
napirendek hanganyagát a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, mely időpontig kell 
megőrizni. 

                                                                        3.§ 

A Rendelet 44.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

44.§ (8) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos és hanganyagába a 
15.§ (2) bekezdésben felsoroltak tekinthetnek, illetve hallgathatnak bele. A zárt ülés 
jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és 
megőrizni. 

                                                                        4.§ 

A Rendelet 47.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

47.§  

(1) A bizottságok tagjainak számát és személyi összetételét a Képviselő-testület a bizottsági 
munka hatékonyságának szempontjai alapján határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület a bizottságok elnökéről, létszámáról, személyi összetételéről, 
feladatköréről a polgármester előterjesztésére a megalakulásakor vagy az azt követő 
ülésen dönt. Az előterjesztéshez bármelyik képviselő módosító javaslatot tehet. A 



módosító javaslatokat a polgármester köteles szavazásra bocsátani, a jelen rendelet 
32.§ (1) bekezdése szerinti módon. 

(3)  A Képviselő-testület a bizottságok létszámát, személyi összetételét és feladatkörét 
szükség esetén a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Az 
előterjesztéshez joga van bármelyik képviselőnek módosító javaslatot tenni. A módosító 
javaslatokat a polgármester ebben az esetben is köteles szavazásra bocsátani a jelen 
rendelet 32.§ (1) bekezdése szerinti módon. 

(4) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló 
nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban 
meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az 
írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, 
továbbá érvényességéhez nem szükséges a Képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. A 
polgármester a megbízatás megszűnését követő munkaterv szerinti  vagy soron kívüli 
testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek az új bizottsági elnök vagy tag 
megválasztásával kapcsolatos előterjesztést megtenni.   

(5)  A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. 

(6) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke 
tartalmazza. 
(7)  A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
                                     

                                                          5.§   
 

A Rendelet 57.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

(4) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, valamint a közfoglalkoztatottak 
tekintetében. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati 
intézmények vezetői, valamint az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 
tekintetében. 

 
                                                                      6.§ 
 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép 
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép 

                                                                        
                                                                      7.§ 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 Hegedűs Ferenc   Dr. Varga Tibor  
 polgármester  jegyző 



Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2016. január 27. 

 
                                                                             Dr. Varga Tibor s.k. 

                                                                                                             jegyző 
 
 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet 
1. számú melléklete 

Képviselő-testületi hatáskörök átruházása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 41.§ (4) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján, hatásköreiből az alábbiakat a bizottságaira, a 
polgármesterre, illetve a jegyzőre átruházza: 

Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 

1) méltányossági alapon biztosított ápolási díj megállapítása, 
2) létfenntartási, gyermeknevelési és a rendkívüli települési támogatás 

megállapítása, 
3) a temetési települési támogatás megállapítása, 
4) a születési támogatás megállapítása, 
5) hajléktalan személyek részére szociális ellátás megállapítása, 
6) ösztöndíj támogatás megállapítása, 
7) szociális étkezés és a házi segítségnyújtás engedélyezése, jogosultsági 

feltételek évenkénti felülvizsgálata, 
8) köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére 

vonatkozó rendelkezés, 
9) tűzifa-támogatás megállapítása. 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 

1) Ellátja az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára bejegyzett idegen 
ingatlanon fennálló jelzálogjoggal és elidegenítési tilalommal kapcsolatos 
hatásköröket: 
a) megállapított lakásszerzési támogatásra bejegyzett jelzálogjog törlése a lakás-

támogatás teljes összegű visszafizetésekor; 
b) hozzájárulás a pénzintézet által folyósított lakásépítési kedvezmény és hitel 

ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez; 
c) hozzájárulás az önkormányzati lakásszerzési támogatásra a pénzintézeti hitelre 

vonatkozó jelzálogjog ranghely cseréjéhez; 
d) részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakásokra kikötött jelzálogjog törlése a 

teljes vételár megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor; 
e) értékesített önkormányzati lakásokra kikötött visszavásárlási jog törlése a teljes 



vételár megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor. 

2) Dönt az éves költségvetésben polgármesteri keretként megállapított összeg 
felhasználásáról, melyről az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja 
a Képviselő-testületet. 

 
 
 
 
Jegyzőre átruházott hatáskörök 
 

1) A közterületek használatának rendjéről szóló 12/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati 
rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a közterület használatot: 

a) építési munkával kapcsolatos állvány- kivéve, ha az közvetlen élet-vagy 
balesetveszély miatt szükséges- építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

b) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató 
kitelepülésre, 

c) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésre, árukirakodásra, 

d) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és egyéb rendezvények, továbbá 
mutatványos tevékenység céljára. 

 2)  A közterületek használatának rendjéről szóló 12/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati 
ren-delet 16.§-a alapján ellátja a közterületek filmforgatási célú igénybevételével 
kapcsolatos képviselő-testületi hatásköröket. 

   
3) Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt 

indult eljárásban a közigazgatási bírság kiszabásáról, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 
19/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján. 



Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet 

2. számú melléklete 

A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörei 
I. 

Bizottságok általános feladat- és hatáskörei 

1) Előkészítik a Képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések 
végrehajtását. 

2) Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról. 
3) Feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések 

előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. 
4) Kezdeményezhetik a polgármester intézkedését, ha a Polgármesteri Hivatal 

tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az 
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik. 

5) A bizottság elnöke a bizottság ülése elé terjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó - a 
települési képviselő által javasolt - ügy megtárgyalását, és erre a települési képviselőt 
meghívja. 

6) A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőnek a Képviselő-testület 
ülésén önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésre. 

 
II. 

Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

1) Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket: 

a) méltányossági alapon biztosított ápolási díj megállapítása, 
b) létfenntartási, gyermeknevelési és a rendkívüli települési támogatás 

megállapítása, 
c) a temetési települési támogatás megállapítása, 
d) a születési támogatás megállapítása, 
e) hajléktalan személyek részére szociális ellátás megállapítása, 
f) ösztöndíj támogatás megállapítása, 
g) szociális étkezés és a házi segítségnyújtás engedélyezése, jogosultsági 

feltételek évenkénti felülvizsgálata, 
h) köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére 

vonatkozó rendelkezés, 
i) tűzifa-támogatás megállapítása. 

2) Javaslatot tesz a szociális ellátás költségvetési előirányzatára. 

3) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális gondozás és szociális étkeztetés helyzetét. 

4) Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szociális ellátásával kapcsolatos 
előterjesztéseket. 

5) Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat. 



III. 

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre 

1) Közreműködik a bizottsági előterjesztéssel a Képviselő-testület elé kerülő rendeletek 
és beszámolók összeállításában. 

2) Véleményezi az önkormányzat és intézményeinek éves költségvetési javaslatait és a 
végrehajtásról szóló beszámolót. 

3) Javaslatot tesz a költségvetés módosítására. 

4) Állást foglal az önkormányzati vagyon hasznosításáról. 

5) Véleményezi a fejlesztési programok, beruházások pénzügyi terveit, figyelemmel 
kíséri azok betartását. 

6) Vizsgálja a vagyonváltozás alakulását és a változás okait, a hitelfelvétel indokait, 
gazdasági megalapozottságát. 

7) Folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását általában és az intézményeknél. 

8) Közreműködik az intézmények pénzügyi ellenőrzésében. 

9) Kezdeményezi a testület, vagy a polgármester intézkedését, ha a Képviselő-testület 
céljaitól eltérő, a költségvetéssel ellentétes, vagy számviteli-pénzügyi szabályokat 
sértő tényeket tapasztal. 

10) Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására.  

11) Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat. 

12) Véleményezi a más bizottság feladatkörébe nem tartozó testületi előterjesztéseket. 

13) Elemzi a testületi döntések hatását, megvalósulásuk eredményét. 

14) Nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők vagyonnyilatkozatát. 

15) Véleményezi a testület elé kerülő, településfejlesztéssel kapcsolatos, valamint a 
vállalkozásokat érintő előterjesztéseket. 

16) Véleményezi a település rendezési és beépítési tervét. 

17) Ellenőrzi a településfejlesztéssel, fenntartással kapcsolatos testületi döntések 
végrehajtását. 

18) Folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházási, felújítási feladatok elvégzését. 

19) Összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárást folytat le, döntésre a Képviselő-testület 
elé terjeszti az ügyet. 

20) Elősegíti a lakossággal és vállalkozásokkal való kapcsolattartást. 

21) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények vezetői pályázatait. 
22) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények testület elé kerülő 

beszámolóit. 



23) Véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos testület elé kerülő 
előterjesztéseket. 

24) Véleményezi az óvodai pedagógiai program elkészítésére, módosítására és 
végrehajtására vonatkozó előterjesztéseket. 

25) Véleményezi a település közoktatás-fejlesztési és intézményirányítási tervét. 

26) Ellátja a kitüntetések adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 

27) Javaslatot tesz a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatási előirányzatának 
pályázók közötti felosztására. 



 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet 

 
3. számú melléklete 

 
Polgármesteri Hivatal ügyrendje 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre. A 
jelen rendelet 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A hivatal jogállása 

1.§ 

(1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a Képviselő-testület által létrehozott 
egységes szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el 
feladatait. A hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal. Székhelye: Rétság, 
Rákóczi út 20. 

(3) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi 
személy. 

 
(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének 

egészére terjed ki. 
 

(5) Ezen túlmenően: 
az építésügyi hatósági jogkör - a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a alapján - 
kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, 
Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, 
Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, 
Tereske és Tolmács településekre. 

2.§ 
(1) A hivatal feladatköre magában foglalja az önkormányzat működésével kapcsolatos, 

valamint az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek 
döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
 

(2) Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet 
végez. 
 

(3) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a 
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

 

(4) A hivatal látja el a nevelési - oktatási, az igazgatási és a közművelődési intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve a nevelési — oktatási, az igazgatási, 



és a közművelődési intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 

3.§ 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági 

jogkört gyakorol a hivatal felett. 
 

A hivatal szervezete 

4.§ 
 

(1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes 
szervezet. 

 
 

(2) A hivatal belső tagozódása: 
a) Hatósági és Igazgatási Csoport 

 b) Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
 c) Városüzemeltetési Csoport 
 
 

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású 
csoportvezetők állnak. Az a) pontban meghatározott Hatósági és Igazgatási Csoport 
vezetését a jegyző látja el. 
 

(4) A csoportvezetők alapilletményük 5 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak.  
 

5.§ 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

Munkakör megnevezése 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

Polgármester 1,0 
Jegyző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport  
- ügykezelő  2,0 
- szociális ügyintéző 1,0 
- építéshatósági ügyintéző  2,0 
- hatósági ügyintéző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 6,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport  
- csoportvezető 1,0 
- adó ügyintéző 1,0 
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző 1,0 
- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző 3,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők összesen 6,0 

- takarítónő (MT)  0,5 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,5 
Városgondnok 1,0 
Mindösszesen: 15,5 
- előzőből: körzeti ellátás 2,0 



                  közszolgálati tisztviselő 14,0 
 
 
 

5/A.§ 
 
A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek: 
 
 

(1)  Egészségügyi‐ és szociális ágazat 
 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- védőnő 2,0 
közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 
Pénzügyi és Szolgáltatási 

Csoport vezetője 

- asszisztens 2,0 
közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 
Pénzügyi és Szolgáltatási 

Csoport vezetője 

- adminisztrátor 0,5 
közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 
Pénzügyi és Szolgáltatási 

Csoport vezetője 

- házi gondozó 2,0 
közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 
Pénzügyi és Szolgáltatási 

Csoport vezetője 

- takarítónő (2 x 0,5 fő) 1,0 
MT jegyző Pénzügyi és Szolgáltatási 

Csoport vezetője 
Egészségügyi és 
szociális ágazat 
összesen: 7,5 

   

Előzőből:     

közalkalmazott 6,5    

MT (2 x 0,5 fő) 1,0    

 
 

(2)  Városüzemeltetési Csoport 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- szakmunkás 2 MT jegyző városgondnok 

- gépkocsivezető 1 MT jegyző városgondnok 

- temetőgondnok  1 MT jegyző városgondnok 
- segédmunkás 
(részfoglalkoztatás 2 fő 
összesen 12 órában) 1,5 

MT jegyző városgondnok 

- parkgondozó 1,0 MT jegyző városgondnok 
Városüzemeltetési 
Csoport összesen 6,5 

   

6.§ 

(1) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 
a)  jegyző 
b)  építésügyi ügyintéző 
c)  Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője 
d)  városgondnok 



(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket 
kapcsolt munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed. 

 
A hivatal irányítása, vezetése és működése 

 
7.§ 

(1) A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester 
tartós távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg. 

(2) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Szolgáltatási 

Csoport vezetője helyettesíti.  
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább 

félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a Képviselő-
testület döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell. 

 
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert.  

 

8.§ 

(1) A hivatalban és az irányítása alá tartozó munkakörökben a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, közalkalmazottak, valamint a Munka 
törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók (továbbiakban dolgozók) heti 
munkaideje negyven óra. 

a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:  
Hétfő 7.30 órától 17.00 óráig 
Kedd, szerda, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig  
Péntek 7.30 órától 12.30 óráig 

b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő 
munkaidő beosztást is megállapíthat. 

(2) Az ügyfélfogadás rendje: 
A hivatal általános ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 13 órától — 16.30 óráig 
Szerda: 8 órától —12 óráig és 13 órától 15.30 óráig 
Péntek:                      8 órától — 11.30 óráig tart. 

 
 
A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok  
 
                                        9.§ 

(1) A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt. hatálya alá tartozó, nem 
közfoglalkoztatott dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző valamint a 
közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kjt. 
hatálya alá tartozó közalkalmazottak esetében a polgármester csak az egyéb 
munkáltatói jogokat gyakorolja. 

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztásáról a polgármester bevonásával a 
Szociális Bizottság dönt. 

     10.§ 



(1) A dolgozók a jelenlétüket, illetve távollétüket jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni. 

(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni. A távollét 
idejét és célját az erre szolgáló nyilvántartásba be kell jegyezni. 

(3) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó 
helyettesítéséről a jegyző gondoskodik. 
 

                                                                        11.§ 

A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza. 
 

12.§ 

A hivatal működését, feladatellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni. 
 

IV. 

Záró rendelkezések 

13.§ 

Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a 
hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indokolás 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2016. (I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

Általános indokolás 
A Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatos felülvizsgálatot igényel. 
Jelen módosítás a gyakorlatban felmerült vitás kérdéseket és az időközben bekövetkezett 
változásokat hivatott szabályozni. 

Részletes indokolás 
 

                                                                      1.§ - 3.§-hoz 
A §‐okban hivatkozott bekezdés, illetve pont javítását, pontosítását tartalmazzák. 

                                                                         4.§‐hoz 

Részletes törvényi szabályozás hiánya miatt pontosítani szükséges a bizottságok létszámával, 

személyi összetételével, feladatkörével, valamint lemondott bizottsági tag pótlásával kapcsolatos 

szabályokat, az ezekről szóló előterjesztések tárgyalásának és szavazásának módját. 

5.§-hoz 
A polgármester közalkalmazottak feletti egyéb munkáltatói jogának rögzítése kerül 

pontosításra. 
 

6.§-hoz 
A rendelet mellékleteinek aktualizált változatát tartalmazza.  
 

7.§ -hoz 
A hatályba lépést tartalmazza. 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a hatályos SZMSZ rendelkezéseinek 
pontosítása. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs. 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: nincs. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: a rendelet az adminisztratív 
terheket nem okoz. 



 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: fennakadás a képviselő-testületi 
munkában a nem kellően pontos szabályozás miatt. 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

          Dr. Varga Tibor 
                 Jegyző 

 


