
 
 

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen 
módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdése, 143.§ (4) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli. 

 
1.§ 

 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.26.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
6.§ (1) Az önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét a helyi önkormányzatokról szóló 

törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. 
törvény, valamint  az ágazati törvények  állapítják meg.  

       (2) Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl – a mindenkori pénzügyi 
lehetőségeinek figyelembe vételével – önként is vállalhatja közfeladat ellátását.   

       (3) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékéről az éves költségvetés elfogadásakor a 
fedezet biztosításával egyidejűleg dönt.  

 
2.§ 

 
A Rendelet 13.§ (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
13. § (4) A képviselő-testület ülését össze kell hívni két települési képviselő vagy a 

képviselő-testület bizottságának, valamint  a kormányhivatal vezetőjének írásbeli 
indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a 
napirendi javaslatot, az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi 
észrevétellel ellátott döntési javaslatát.  

(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő indítvány benyújtásától számított 15 
napon belül köteles az ülést összehívni.  
 

3.§ 

A Rendelet 10.§ (3) c) pontjában, a14. § (2) bekezdésében, a 18.§ (4) c) pontjában, valamint 
a 39. § (1) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szövegrész lép. 
 

4.§ 
 

A Rendelet 16. § (1) bekezdés a) - b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
16. § (1) A képviselő-testület zárt ülést tart: 

a) önkormányzati  hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy és 
fegyelmi büntetés kiszabása tárgyalásakor, 

b) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor.  

 



5.§ 
 

A Rendelet 24.§ (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki. 
24.§ (2) g) témakör szerinti illetékes csoportvezetők 

 
6.§  

 
A Rendelet 36. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
36. § (1) A képviselő-testület két képviselő kezdeményezésére, egyszerű  szótöbbséggel név 

szerinti szavazást rendelhet el.  
7.§  

 
A Rendelet 41. § (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
41.§ (8) A  megalkotott rendelet kihirdetéséről, nyilvántartásáról, valamint a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalnak történő haladéktalan megküldéséről  a jegyző gondoskodik.  
 

8. §  
 

A Rendelet 44. § -a a  következő (10) bekezdéssel egészül ki.  
44. § (10) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntést 15 napon belül a város internetes 

honlapján közzé kell tenni.  
 

9.§ 
 

A Rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a (3) bekezdés 
hatályát veszti. 
47. § (2) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, személyi összetételéről a 

megalakulásakor dönt, azonban szükség esetén a polgármester előterjesztésére 
azt bármikor módosíthatja.  

 
10.§  

A Rendelet 48. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
48. § (3) A bizottság részletes működési szabályait - a Mötv. és az SZMSZ keretei között- 

maga állapítja meg.  
 

11.§  
 
A Rendelet 49. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
49. § (2) A bizottságot 8 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, vagy a 

bizottsági tagok egy negyedének  napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. 
 

12. § 
 

A Rendelet 50. § (4) bekezdésének 3. mondata helyébe az alábbi szövegrész lép. 
A kizárásról a bizottság dönt.  
 

13. § 
  

A Rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a (4) bekezdés 
hatályát veszti. 
52. § (3) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyvet törvényességi ellenőrzés érdekében 

a jegyző 15 napon belül megküldi a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak. A 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen jelen levő bizottsági tagok közül 
megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.  



 
14. §  

A Rendelet 58. § (2) bekezdés f) pontja, valamint a (4) bekezdésből „és a jegyző” 
szövegrész hatályát veszti.  
 

15.§  
 

A Rendelet 60. § (1) bekezdésében a „képviselő-testület” szövegrész helyébe a 
„polgármester” szövegrész, a (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és 
a 61. § hatályát veszti.   
60. § (2) g) gondoskodik a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről  
 

16.§  
 

A Rendelet 62. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
62. § (2) A polgármesteri hivatal elnevezése: Rétsági Polgármesteri Hivatal  

Székhelye: Rétság Rákóczi u.20. 
 

17.§ 
 
A Rendelet 2. számú mellékletének I. rész (1) pontjából a „és az Sztv.43/B. §-a alapján 
ápolási díjat” szövegrész,  a II. rész (1) - (4)  pontjai, valamint a 4. számú melléklet III. rész 
(1) aa)-ac) pontjai, valamint a (27) pontban „ az iskolai pedagógiai  és „  szövegrész hatályát 
vesztik, a 22-25 pontjaiban az „oktatási” szövegrész helyébe a „nevelési és oktatási” 
szövegrész lép,  

 
18.§ 

 
A rendelet 5. számú melléklet bevezető részének második mondatában hivatkozott 
önkormányzati rendelet száma és §-a helyébe, „1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet 62. § 
(1) bekezdésében” szövegrész lép 
 

19.§ 
 

A rendelet 5. sz melléklet 4.§ (2) b) pontja helyébe Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
szövegrész, az 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 



 
1. A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

 

Polgármester 
 

1 
Jegyző 1 
Hatósági és Igazgatási Csoport  
      - ügykezelő                     2* 

- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéző 1 
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság) 2 

      - műszaki ügyintéző 1** 
      - hatósági ügyintéző 1 
      Összesen: 7 fő 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport:  
      - csoportvezető 1 
      - adó ügyintéző 1 
        költségvetési, pénzügyi ügyintéző 3*** 
      - munkaügyi és pénzügyi ügyintéző 1 
     Közalkalmazott  
     - védőnő 2 
     - asszisztens 3 
….- adminisztrátor 0,5 
    - házi gondozó 1,75 
    Mt  
    - takarítónő 1,875 
    Összesen    15,125 
Mindösszesen 24,125 
   - előzőből: körzeti feladatellátás 2 
Városüzemeltetési Csoport   
   - városgondnok (csoportvezető, köztisztviselő) 1 
     Mt.   
    - szakmunkás 2 
    - gépkocsivezető  1 

- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 fő, összesen 12 
órában) 

1,5 

- temetőgondnok és gépkocsivezető 1 
    - takarítónő   1 

Konyha (Mt.)   
- élelmezésvezető  1 
-szakácsnő 2 

     - konyhalány 2 
      összesen:  12,5 
Polgármesteri Hivatal  mindösszesen:  36,625**** 

        
   Előzőből köztisztviselő:                                                                                15 fő 

 
    *1 ügykezelői álláshely megszüntetésére 2013. XII.31-én kerül sor. 
   ** 1 műszaki ügyintézői álláshely megszüntetésére 2013. XII.31-én kerül sor. 
  ***1 költségvetési, pénzügyi ügyintézői álláshely megszüntetésére 2013. XII.31-én kerül 

sor. 
**** jelzett álláshelyek megszüntetését követően 33,625 fő, melyből köztisztviselők száma 

12 fő  
 



20.§ 
 

A rendelet 5. sz melléklet 6.§ (1) bekezdés második francia bekezdése hatályát veszti, a 
9).§ (1) bekezdés második mondata kiegészül a „Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottak” 
szövegrésszel. 

21.§ 
 

A rendelet 5. sz melléklet 9.§ (2) bekezdésben a „városüzemeltetési” szövegrész helyébe a 
„városgazdálkodási” szövegrész lép, a 10.§ (3) bekezdésben a „műszaki” szövegrész 
helyébe a „városüzemeltetési” lép. 
 

22. § 
 

A Rendelet 19.§-ában feltüntetett 1,75 fő házi gondozóra vonatkozó rendelkezés 2013. július 
1. napján lép hatályba, a rendelet többi rendelkezése 2013. június 1.napján lép hatályba, és 
a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.  
 

Mezőfi Zoltán                                                Tömör Józsefné 
polgármester                                                      jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet 2013. május 27-én kihirdetésre került. 
 

Tömör Józsefné jegyző 
 
 
 
 
 
 


