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Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20./2011. (X.21.) önkormányzati rendelete 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény 18.§ (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

(1) A Rendelet 21.§-a (1) és (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

(2) A rendelet 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és a következő (3) és (4) 
bekezdéssel egészül ki: 

 
„ 23.§  
 
(1) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét általában az alábbiak szerint kell 

meghatározni: 
a.) rendeleti javaslatok 
b.) beszámolók 
c.) határozati javaslatok 
d.) tájékoztatók 
e.) felvilágosítás kérések 
f.) közérdekű bejelentések, valamint egyéb döntést nem igénylő felvetések, 

javaslatok 
 
(3)A képviselő-testület ülésének állandó napirendjét képezi a két testületi ülés 
közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
szóló tájékoztató, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló.  
 
(4) A képviselők a (3.) bekezdés szerinti tájékoztatót és beszámolót érintő kérdést 
intézhetnek a polgármesterhez, amire az ülésen tárgyszerű választ kell adni. A 
képviselőknek témánként egy alkalommal, maximum 3 perc, több téma esetén 
maximum 6 perc hozzászólási lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére. 

 
2.§ 

 
A Rendelet 5.sz. mellékletét képező Polgármesteri Hivatal ügyrendje 4.§ (2) (3) (4) és (5) 
bekezdése helyébe a következő lép: 

„(2) A hivatal belső tagozódása 
a) Hatósági és Igazgatási csoport 
b) Pénzügyi csoport 
c) Városüzemeltetési csoport 
 

  (3) A (2) bekezdés b) c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású 
csoportvezetők állnak.  Az a) bekezdésben meghatározott hatósági és igazgatási 
csoport vezetését az aljegyző látja el. 

(4)  A csoportvezetők alapilletményük 5 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak. 
Kivétel ez alól az aljegyző, kinek csoportvezetői pótlék helyett vezetői pótlék kerül 
megállapításra. 

 
5.§ (1) A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 
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Polgármester 
 

1 
Jegyző 1 
Aljegyző 1 
Munkaügyi ügyintéző 1 
Irodai aszisztens (Mt) 1 
Hatósági és Igazgatási Csoport  

- iktató 1 
- szociális és gyámügyi igazgatási ügyintéző 1 
- gyámügyi ügyintéző (gyámhivatal) 3 
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság)    3** 

       - okmányirodai ügyintéző (okmányiroda) 5 
      Összesen: 13 fő  
Pénzügyi Csoport:  
      - csoportvezető 1  
      - adó ügyintéző 1,5* 
      - költségvetési, pénztáros ügyintéző 2,5*  
    Összesen    5  
Mindösszesen: 23 
előzőből: körzeti feladatellátás 11 
                   
Városüzemeltetési Csoport (Mt)  
    városgondnok (csoportvezető) 1 
    - szakmunkás  3 
    - gépkocsivezető  1,5 

- autóbuszvezető/temetőgondnok 1 
    - takarítók  2,5 
      összesen:  9 
Polgármesteri Hivatal  mindösszesen:   32*** 

            Előzőből köztisztviselő:                                                  21 fő 
*1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 

30.napon kerül sor. 
**1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 

30.napon kerül sor. 
*** adó és pénzügy ügyintézői, valamint építésügyi ügyintézői létszám megszüntetését 

követően 30 fő 
 

3.§ 
 
Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba 
 
Rétság, 2011. október 21. 
 
                   Mezőfi Zoltán sk.                                                                  Hutter Jánosné sk. 
                    polgármester                                                                          jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011.október 21. 
                                                                                                       Hutter Jánosné sk. 
                                                                                                            jegyző 


