
 
Rétság Város Önkormányzatának 

5/2022.(IX.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításár ól 

 
 
 

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 szervei szervezeti és működési szabályairól a 1/2019. 
(II.13.), szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletét továbbiakban Rendelet, az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.§ 

A Rendelet 1. számú mellékletének a polgármesterre átruházott hatásköreit az alábbiak szerint 
módosítja: 

„1. számú melléklete 

Képvisel ő-testületi hatáskörök átruházása 

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

 
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 lakástámogatás 
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) elkészíti a településképi véleményt.” 

2.§ 
 

A Rendelet 3. számú mellékletének 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5.§ 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 



Munkakör megnevezése 
Engedélyezett 

létszám 

Polgármester 1,0 

Jegyző 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport 

- ügykezelő  1,0 

- szociális ügyintéző 1,0 

- hatósági ügyintéző 2,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 4,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 

- csoportvezető 1,0 

- adó ügyintéző 1,0 

- munkaügyi 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 6,50 

Városgondnok 1,0 

Mindösszesen: 12,5 

- előzőből:  

                  közszolgálati tisztviselő 12,0 

  
 

.” 
3.§ 

 
 

A Rendelet 3. számú mellékletének 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„6.§ 
 
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 

egészségügyi 
szolgálati 

jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- fogszakorvos 1,0 

egészségügyi 
szolgálati 

jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- asszisztens 1,0 
egészségügyi 

szolgálati 
Képviselő-

testület/polgármester 
Pénzügyi és 

Szolgáltatási Csoport 



jogviszony vezetője 

háziorvosi asszisztens 1,0 

egészségügyi 
szolgálati 

jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- takarítónő (1 fő x 5 óra és 
1 fő x 3 óra) 1,0 

MT jegyző Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 
Egészségügyi és szociális 
ágazat összesen: 6 

   

Előzőből:     

egészségügyi szolgálati 
jogviszony 5 

   

MT  1,0    

 
 

(2) Városüzemeltetési Csoport 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- szakmunkás 
csoportvezető 1 

MT jegyző jegyző 

- szakmunkás 

2 
MT jegyző csoportvezető 

- segédmunkás 1 MT jegyző csoportvezető 

- parkgondozó 2,0 MT jegyző csoportvezető 

Városüzemeltetési 
Csoport összesen 6,0 

MT jegyző csoportvezető 

 
4.§ 

 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
                      Mezőfi Zoltán                                               Fodor Rita Mária 
                        polgármester                                                      jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2022. szeptember 23. 
 
 
    Fodor Rita Mária 
                                                       jegyző 
 
 



AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
1/2019. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

2. számú függeléke 

A Képvisel ő- testület bizottságai: 

 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG  

 
elnök:             Varga Dávid Géza 
képviselő tagok:                  Bencsok Péter (elnökhelyettes) 
                                  Bakó Mónika 
             Hegedűs Ferenc 
             Dr. Szájbely Ernő   
nem képviselő tagok:  
            Bulejsza Jánosné 
                                           Kramlik Károly 
            Ludányi Ákos 

 
 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 
elnök:    Hegedűs Ferenc 
képviselő tagok: Bakó Mónika (elnökhelyettes) 
   Bencsok Péter 
   Varga Dávid Géza 
nem képviselő tagok: 
   dr. Tóth Mária 
   Seres Ágnes 
   Kulman Judit 
 
 

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 
 
 

elnök:    Bencsok Péter 
képviselő tagok: Bakó Mónika 
   Hegedűs Ferenc 
   Varga Dávid Géza 

 
 


