
 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen 

módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdése és 143.§ (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli. 
  

1.§  
 

A Rendelet 5. számú mellékletének 1.§ (2) bekezdésének második mondata, a (4) bekezdés 
c) pontja az alábbiak szerint módosul és a (4) bekezdés a),  b), d), e) és f) pontja, a 2.§ (4) 
bekezdése, valamint a 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
1.§ (2) Rétsági Polgármesteri Hivatal 
      (4) c) építésügyi hatósági jogkör - a 343/2006. (XII.23.)  Korm. rendelet 1.§-a  alapján - 

kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, 
Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, 
Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, 
Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács településekre. 

 
2.§ 

 
A rendelet 5. számú melléklet 4. § (3) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi 
szövegrész lép és (4) bekezdés második mondata hatályát veszti.  
4. § (3) Az a) bekezdésben meghatározott hatósági és igazgatási csoport vezetését a 
jegyző látja el. A 4.§. (4) bekezdés második mondata törlésre kerül. 
 

3. §  
 
A Rendelet 5. számú mellékletének 5. §-a a következők szerint módosul: 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 
 

Polgármester 
 

1 
Jegyző 1 
Hatósági és Igazgatási Csoport  
      - ügykezelő                     2* 

- szociális és ügyfélszolgálati ügyintéző 1 
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság) 1,5 

      - építési, műszaki ügyintéző 1,5** 
      - hatósági ügyintéző 1 
      Összesen: 7 fő 
Pénzügyi Csoport:  
      - csoportvezető 1 
      - adó ügyintéző 1 
        költségvetési, pénzügyi ügyintéző 3*** 
      - munkaügyi és pénzügyi ügyintéző 1 
    Összesen    6 
Mindösszesen 15 
   - előzőből: körzeti feladatellátás 1,5 
Városüzemeltetési Csoport   
   - városgondnok (csoportvezető, köztisztviselő) 1 
     Mt.   
    - szakmunkás 2 
    - gépkocsivezető  1 



- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 fő, összesen 10 
órában) 

1,25 

- temetőgondnok és gépkocsivezető 1 
    - takarítónő   1 

Konyha (Mt.)   
- élelmezésvezető  1 
-szakácsnő 2 

     - konyhalány 2 
      összesen:  12,25 
Polgármesteri Hivatal  mindösszesen:  27,25**** 

              Előzőből köztisztviselő:                                                                                15 fő 
 
    *1 ügykezelői álláshely megszüntetésére 2013. XII.31-én kerül sor. 
   ** 1 építésügyi, műszaki ügyintézői álláshely megszüntetésére 2013. XII.31-én kerül sor. 
  ***1 költségvetési, pénzügyi ügyintézői álláshely megszüntetésére 2013. XII.31-én kerül 

sor. 
**** jelzett álláshelyek megszüntetését követően 24,25 fő,melyből  köztisztviselők száma 

12 fő  
 

4.§ 
A Rendelet 5. számú mellékletének 6.§ (1) bekezdéséből a gyámügyi ügyintéző és az 
okmányirodai ügyintéző szövegrész törlésre kerül.  
 

5.§ 
A Rendelet 5. számú mellékletének 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
7.§ (3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén  az általa írásban  kijelölt 

köztisztviselő helyettesíti.   
 

6.§ 
A Rendelet 5. számú mellékletének 8.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép, és a (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti. 

a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:   
Hétfő                              7.30 órától 17.00 óráig  
Kedd,szerda                    7.30 órától 16.00 óráig  
Csütörtök                        7.30 órától 16.00 óráig  
Péntek                            7.30 órától 12.30 óráig tart.  
 

7.§ 
A Rendelet 5. számú mellékletének 9.§-a a következők szerint módosul: 
9. § (1) A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt. hatálya alá tartozó, 

nem közfoglalkoztatott  dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző, valamint 
a közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja.  

       (2) A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása a városüzemeltetési tanácsnok 
bevonásával és a Szociális Bizottság véleményezésével történik. 

 
8 § 

Ez a rendelet  2013. április 1.napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti.  

 
Mezőfi Zoltán                                                Tömör Józsefné 
polgármester                                                      jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet 2013. március 25.-én kihirdetésre került. 
 

Tömör Józsefné jegyző 


