BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(továbbiakban: Szabályzat) szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról az
alábbiakat rendeli el:
1. §
A Szabályzat 55. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
„(4) A jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a
jegyzői feladatok ellátásáról az Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály
vezetésével megbízott személy gondoskodik.”
2. §
A Szabályzat 56. §-ának rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak
(1) Az 56. § (2) bekezdés ca.) pontja hatályát veszti
(2) Az 56. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„A (2) bekezdés szerinti osztályok élén, vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő áll.”
3. §
A Szabályzat 4. számú mellékletét képező Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közös Hivatal irányítása fejezet (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:
„(7) A jegyzőt a polgármester által – a jegyző javaslatára – kinevezett aljegyző helyettesíti,
aki ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Az általános helyettesítési jogkör
csak kivételes esetben terjed ki a kinevezésre, vezetői kinevezésre, felmentésre,
vezetői
megbízás
visszavonására,
munkaviszony
megszüntetésére,
összeférhetetlenség megállapítására, fegyelmi jogkör gyakorlására.
Az aljegyző tartós távolléte esetén a jegyzőt az Önkormányzati, Humánszolgáltatási és
Igazgatási Osztály vezetésével megbízott személy helyettesíti.”
(2) A Közös Hivatal szervezete és működése fejezet (2) bekezdés ca.) pontja hatályát veszti.
(3) A Közös Hivatal szervezete és működése fejezet (4) bekezdése helyébe az alábbi (4)
bekezdés lép:
„(4) A (2) bekezdés szerinti osztályok élén, vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő
áll.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezései a kihirdetését követő második
napon hatályukat vesztik.
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Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2013. szeptember hó 30.
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