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50/2012. (III. 29.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalta, és annak alapján - a 98/2011. (V. 26.) Öt. határozattal jóváhagyott - Szerencs
Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  (továbbiakban
SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZMSZ bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

„Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.  évi  LXV.  törvény  (Ötv.)  38.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,
figyelemmel  az államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.
31.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra Szerencs Város Polgármesteri
Hivatalának (továbbiakban Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban
SzMSz) az alábbiak szerint hagyja jóvá.”

 

2. Az SZMSZ 2. § (3) bekezdésének második franciabekezdése az alábbiak szerint módosul:

„-  az  első  fokú  építésügyi  hatóság  illetékességi  területe  a  343/2006.  (XII.  23.)
kormányrendelet által meghatározott településekre terjed ki,”

3. Az SZMSZ 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A Hivatal törzsszáma: 349888
statisztikai számjele: 15349882-8411-321-05
Tb folyószámlaszáma: 44846-8
adószáma: 15349882-2-05
bankszámlaszáma: 11734145-15726391
számlavezetője: OTP Bank NyRt. Szerencsi fiókja”

4. Az SZMSZ 3. § (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a Képviselő-testület  105/2011. (V. 26.) hatá-
rozatával fogadta el. Az Alapító Okirat jelen SZMSZ 1. sz. mellékletét képezi.”



5. Az SZMSZ 4. § (4) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„a)  A  polgármester  közvetlen  irányításával  részt  vesz  a  honvédelmi,  polgári  védelmi,
katasztrófa-elhárítási  ügyekben,  az  országos államigazgatási  feladatok  helyi
irányításában és végrehajtásában.

6. Az SZMSZ 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A  Hivatal  szervezeti  egységeinél  pénzügyi-gazdasági  tevékenységet  ellátó  személyek
munkaköri leírását jelen SzMSz 2. sz. függeléke tartalmazza.”

7. Az SZMSZ 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A jegyző  az  Ötv-ben,  illetve  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.
törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően vezeti a Hivatalt,
gyakorolja a jogszabályok által ráruházott hatásköröket, illetve a Hivatal köztisztviselői,
továbbá munkavállalói feletti munkáltatói jogokat.”

8. Az SZMSZ 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kttv. 232. § (3) bekezdésében
foglalt  felhatalmazás  alapján  a  Hivatalban  foglalkoztatottak  rendes  szabadságának
kiadására igazgatási szünetet rendel el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja  meg  a  köztisztviselő  adott  évre  megállapított  alapszabadságának  a
háromötödét.”

9. Az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„Az igazgatási szünet időtartama:
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő va-

sárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárna-

pig tart.”

10. Az  SZMSZ 13.§  (3)-(4)  bekezdései  hatályukat  veszítik,  egyidejűleg  a  korábbi  (5)-(6)
bekezdések számozása (3)-(4) bekezdésre változik.

11. Az SZMSZ 20.§-a hatályát veszti.

12. A Záró rendelkezéseket taglaló 21. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A FEUVE Szabályzat jelen szabályzat 1. számú, a pénzügyi-gazdasági tevékenységet el-
látó személyek munkaköri leírását a 2. sz. függelék tartalmazza.”

13. A  határozat  szövegében  szereplő  „kisebbségi  önkormányzatok”  szövegrészek  helyére
„nemzetiségi önkormányzat” szövegrészek lépnek.”

Az itt felsorolt módosítások jelen határozat meghozatalának napjától hatályosak.



Képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  SzMSz-ének  jelen
változtatásokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
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