BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és d) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján szervezetére és működésére vonatkozó
szabályairól módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe az alábbi (6) bekezdés lép:
„(6) A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, 2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12.”
2. §
A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
f)
g)
h)
i)

külön önkormányzati rendeletben meghatározott ingyen-telek program
külön önkormányzati rendeletben meghatározott Mikrohitel kamattámogatás
külön önkormányzati rendeletben meghatározott Esély otthon ösztöndíj program, külön
önkormányzati rendeletben megfogalmazott egészégügyi ösztöndíj program
külön önkormányzati rendeletekben megfogalmazott önerős út, járda és homlokzat
felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása
3. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1)A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
1.
a rendeletalkotás;
2.
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3.
a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;
4.
a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;
5.
önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás;
6.
megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
7.
intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
8.
közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;
9.
eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről,
ha a szolgáltatás a települést is érinti;
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy
éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
15. területszervezési kezdeményezés;
16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az Mötv 108. § szerinti ingyenes
átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés;
17. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.”

4. §
A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:
„(5) A képviselő-testület összehívását a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője is indítványozhatja.”
5. §
(1) A Rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:
„A (2) bekezdésben megjelölt dokumentumokat a képviselőnek – nyilatkozata alapján – elektronikus
úton, vagy papír alapon kell megküldeni.”
(2) A Rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe az alábbi (9) bekezdés lép:
„Az önkormányzati intézmények, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok vezetői a képviselő – testület ülésein az őket érintő napirendi pontoknál kötelesek végig
személyesen részt venni, vagy szervezetüket más személlyel képviseltetni.”
6. §
A Rendelet 18. § (6) pontja helyébe az alábbi (6) pont lép:
„(6) Ha az előterjesztő az előterjesztés bizalmas kezelésére hív fel, akkor annak megismerésére
jogosultak (17. § (5) bekezdés) illetékteleneknek nem adhatnak felvilágosítást az előterjesztés
tartalmáról, számukra azt nem továbbíthatják, annak megismerését nem tehetik lehetővé. E szabályokat
az előterjesztés tárgyalása és a döntés meghozatala után is megfelelően kell alkalmazni, kivéve, ha az
érintett a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult.”
7. §
A Rendelet 19. § (6) pontja helyébe az alábbi (6) pont lép:
„(6) A képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések és az ülések előkészítésének szabályairól a
polgármester és a jegyző együttes utasításban rendelkezik, melyet a Szabályzat 3. számú függeléke
tartalmaz. A 18. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti írásbeli előterjesztések leadásának határideje az
aktuális képviselő-testületi ülés előtti nyolcadik nap.”
8. §
A Rendelet 27. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:
„(7) A képviselő-testület minősített többséggel dönt:
a)
a rendeletalkotás;
b)
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
c)
önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás;
d)
megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
e)
intézmény gazdasági társaság alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről;
f)
a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az Mötv. 108. § szerinti ingyenes átruházásáról
vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételéről;
g)
az önkormányzati képviselő kizárásáról, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság
megállapításáról, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntésről;
h)
árt ülés elrendeléséről a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené;
i)
amely döntés esetén törvény minősített többségű döntés meghozatalát írja elő.”

9. §
A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) Az interpellációkat írásban, a képviselő-testület ülését megelőző hetedik nap 12,00 óráig lehet
benyújtani a polgármesternél. Az interpellációra az interpellált a napirendek tárgyalása után szóban, de
legkésőbb az ülést követő 15 napon belül írásban válaszol. A képviselő interpellációját a testület ülésén
szóban megismételheti, kiegészítheti.”
10. §
A Rendelet 46. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) A bizottság zárt ülést tart a 17. §-ban meghatározott esetekben.”
11. §
A Rendelet az alábbi 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A§
A tanácsnok
(1) A Képviselő-testület tagjai sorából meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének
ellátására – a feladatkör egyidejű megjelölésével – tanácsnokokat választhat.
(2) A tanácsnok megválasztása határozott időre, vagy meghatározott feladat ellátására is szólhat.
(3) A képviselő-testület tagjai közül egy fő Társadalmi Kapcsolatokért Felelős tanácsnokot választ.
(4) A tanácsnokok feladatkörét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A tanácsnok az általa ellátott feladatokról évente egyszer beszámol a képviselő-testületnek.”
12. §
A Rendelet 2/b mellékletének 4. pontja az alábbi i) ponttal egészül ki:
i)

az önkormányzat lakások bérbeadásáról, valamint helyiségek bérletéről szóló rendeleteiben
kapott hatáskörök
13. §

A Rendelet az e rendelet 1. mellékletében rögzített 9. melléklettel egészül ki.
14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szabályzat 15. § (4) bekezdés i) pontja, valamint a 2/A
melléklet 6. pontjának „a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatról való döntés” szövegrésze
hatályát veszti.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2020. február hó 02. napján
/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

1. sz. MELLÉKLET
9. számú melléklet

A Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok:
A tanácsnok általános feladatai és felelőssége:
a) A tanácsnok köteles a hatályos jogszabályoknak és a képviselő testületi rendeleteknek
megfelelően végezni a feladatkörébe tartozó munkáját, amelyek ellátásáért felelős.
b) Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő testületi előterjesztések előkészítését és a döntések
végrehajtását.
c) Javaslatot tehet a feladatkörébe tartozó előterjesztések előkészítésére.
d) Véleményezi a feladatköréhez kapcsolódó előterjesztéseket, rendelettervezeteteket.
e) Közreműködik feladatkörében a bizottsági munkában, kapcsolatot tart a hivatal feladatköréhez
tartozó szervezeti egységeivel.
f)
Javaslatot tesz a feladatkörét érintően az önkormányzat éves költségvetésére, annak
módosítására.
g) Évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek.
A tanácsnokok részletes feladatai:
a)
Kapcsolatot tart a kerületben működő civil és sport szervezetekkel, egyházakkal, nemzetiségi
önkormányzatokkal, érdekképviseleti szervekkel. Javaslatot tesz e szervezetek döntésbe
vonásának módjára.
b)
Kapcsolatot tart az önkormányzat testvérvárosaival.
c)
Lakossági egyeztetéseket, fórumokat szervez.
d)
Közreműködik az önkormányzat társadalmi felzárkóztatás terén vállalt feladatainak
előkészítésében és végrehajtásában.
e)
Közreműködik az önkormányzat lakosságot érintő tájékoztatásában, valamint javaslatot tesz és
részt vesz a városmarketinget érintő feladatok ellátásában.

5. Függelék
BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
INTÉZKEDÉSE
az alpolgármester feladatairól, munkamegosztásáról
Az alpolgármester feladatait, ill. a polgármester és alpolgármester közötti munkamegosztást az alábbiak
szerint szabályozom:
Huszár Péter alpolgármester:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

A polgármester tartós akadályoztatása, távolléte esetén gyakorolja a polgármestert megillető
jogokat /törvény alapján biztosított általános helyettesítő jogkör/.
A polgármester megbízása alapján képviseli az önkormányzatot társadalmi, szakmai és egyéb
rendezvényeken.
Közreműködik a települési önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal való
kapcsolattartásban.
Kezdeményez, előkészít, véleményt cserél és koordinál, részt vesz a végrehajtás
ellenőrzésében, a városüzemeltetési feladatok ellátást végző intézmények tekintetében, melynek
keretében koordinálja a képviselő-testületi döntések előkészítését, a végrehajtás
megszervezését.
Operatív kapcsolatot tart fenn a képviselő-testület intézményeivel, és a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nkft-vel.
Figyelemmel kíséri a hivatalnak ezen intézményekkel, társaságokkal összefüggő tevékenységét,
megállapításai alapján intézkedést kezdeményez a polgármesternél.
Kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület, illetve a hatáskörébe tartozó, az érintett
intézmények, társaságok vezetőivel kapcsolatos munkáltatói döntéseket
Feladatkörébe tartozóan vizsgálat elrendelését kezdeményezheti a polgármesternél
Részt vesz és figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, valamint a
Városüzemeltetési Bizottság munkáját.
Figyelemmel kíséri az Építészeti Tervtanács és Környezetvédelmi Tanács munkáját
Kapcsolatot tart a városban közszolgáltatást végző szervezetekkel, szakhatóságokkal: Nógrád
Volán Zrt., ÉMÁSZ, TIGÁZ, Magyar Közút Kht., Rendőrkapitányság, Zöld Híd BIGG Nkft. stb.
Koordinálja a piac működésével kapcsolatos feladatokat.
Rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a munkamegosztásból származó feladatai ellátásáról.
Ellátja a polgármester által rábízott egyéb feladatokat, amelyek egyedileg kerülnek
meghatározásra.

