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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
5/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (4) 
bekezdésében a „3 fő /2 képviselő, 1 nem képviselő/” szövegrész helyébe az „5 fő /3 képviselő, 
2 nem képviselő/” szöveg lép. 
 
2. § Az SZMSZ 80. § (4) bekezdésében hatályát veszti az „A Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát a 6. melléklet tartalmazza.” szövegrész. 
 
3. § Az SZMSZ 81. § (3) bekezdésében a „4” szövegrész helyébe az „5” szöveg lép. 
 
4. § Az SZMSZ 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A rendelet mellékletei az alábbiak: 

a) A Képviselő-testület feladatköre és önként vállalt önkormányzati feladatainak 
jegyzéke  (1. melléklet);  
 b) Az előterjesztések rendje és a rendeletalkotás általános szabályai (2. melléklet);  
 c) A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke (3. melléklet);  
 d) Az állandó bizottságok feladat- és hatásköre, a Képviselő-testület által 
bizottságokra  átruházott hatáskörök jegyzéke, tanácsnokok feladatköre (4. melléklet); 
 e) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke (5. 
 melléklet); 
 f) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje (6. melléklet)” 

5. § A rendelet 6. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 1. melléklete. 

6. § Hatályát veszti az SZMSZ 6., 6/A, 6/C, 6/D, 7. és 8. melléklete. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
Pásztó, 2019. november 7. 
 
 

Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a        /2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez 
 

A Pásztói Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
 

1. Ügyfélfogadási rend: 
 

Hétfő    8.00 – 17.00 óráig 
Kedd    ügyfélfogadás nincs 
Szerda    8.00 – 16.00 óráig 
Csütörtök   ügyfélfogadás nincs 
Péntek    8.00 – 12.00 óráig 

 
 
2. a) A polgármester előre egyeztetett időpontban tart ügyfélfogadást, az alpolgármester               
        a hónap harmadik szerdai napján 8-12 óráig, a jegyző minden hónap negyedik szerdai 
      
        napján 8.00 – 12.00 óráig tart fogadónapot. 
 
 
     b)  Az ügyfélfogadás biztosítása, a munkakezdés koordinálása, a munkaidő betartásának           
          ellenőrzése a belső szervezeti egység vezetőjének a feladata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 5/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § 
(1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom. 
 

Általános indokolás  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 43. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt 
követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletét.  
A pásztói helyi önkormányzati választást követően 2019. október 23-án tartotta alakuló ülését 
az új képviselő-testület. Az SZMSZ felülvizsgálata e törvényi kötelezettségnek való 
megfelelés okán megtörtént. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz: a képviselő-testület működésének megkezdéséhez a bizottságok és bizottsági 
tagok megválasztása is megtörtént. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján a képviselő-
testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 
bármikor megváltoztathatja. Az Ügyrendi Biztosság hatékonyabb működését 
indokolja a létszám bővítés. 
 

2. §-hoz: a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének „leválasztása” az önkormányzat 
SZMSZ-éről. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e rugalmasabban kezelhetővé és 
módosíthatóvá válik, valamint könnyebben alkalmazkodóvá tehető a jövőben 
esetlegesen bekövetkező változásokhoz, melyekhez való igazodás a jövőben már nem 
igényel testületi döntést. A hivatal szmsz-e nagyon differenciált, nagyon részletesen 
szabályozza az egyes munkaköröket, a hivatali változásokat nehezen tudta követni, 
sőt, nem is követte, ugyanis egy új munkakör létesítése, megszüntetése, módosítása 
mindig megkövetelte volna az önkormányzat szmsz-ének módosítását is, igényelve a 
testület döntését. 
 

3. §-hoz: a hatályos SZMSZ értelmében: „A polgármester a zárszámadásról szóló 
rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-
testület elé.”  
Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése alapján azonban a 
polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé a zárszámadási rendelettervezetet, 
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb 
a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  
A beszámolóhoz az adatok rendelkezésre állása miatt is indokolt a módosítás. 
 

4. §-hoz: A függelék olyan, a rendelettől függetlenül keletkezett dokumentum lehet, 
amely nem válik a rendelet részévé, csak (mivel a témával összefüggő 
többletinformációkat tartalmaz) a rendelet mellé lehet csatolni. A függelék 
jogszabályban megállapítható normatív tartalmú rendelkezéseket nem tartalmaz és 
nem a jogszabály része, hanem további, az önkormányzati rendelet normatív 
rendelkezéseinek alkalmazását elősegítő információkat tartalmazó irat. Mint ilyen, 
jellegénél fogva tartalmának megváltoztatása nem kívánja meg azt, hogy betartsák a 
jogalkotási eljárás szabályait. Elegendő ezeket „kicserélni”. Emiatt szükségtelen a 
rendeletben rendelkezni róluk. Folyamatos aktualizálásuk a jegyző feladata. 



 
5. §-hoz: a mellékletek hatályon kívül helyezése miatt, a korábban 8. melléklet, a 

sorszámozás folytonosságának megfelelve, 6. melléklet lesz. 
 

6. §-hoz: lásd a 2. §-ban írt indokolást: a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 
„leválasztása” az önkormányzat SZMSZ-éről. 
A 7. melléklet a vagyonnyilatkozattétel szabályait tartalmazza, melyet külön 
szabályzat tartalmaz, így hatályban tartása indokolatlan. 
A 8. mellékletet hatályon kívül kell helyezni, hogy abból, a sorszámozás 
folyamatosságára tekintettel 6. melléklet legyen. Lásd: a 4. §-hoz fűzött indokolást. 

7. §-hoz: hatályba léptető rendelkezés. 
 

Pásztó, 2019. november 7. 
 
 
 
 dr. Halász István      Farkas Attila 
                 ÜB elnöke       polgármester 
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