Aszód Város Polgármesterétől
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon: (28) 500-666, Fax: (28) 400-575
email: aszod.titkarsag@aszod.hu
___________________________________________________________________________

Előterjesztés
Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban:
Mötv.) 43. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését a
választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg.
Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.
A (3) bekezdés rendelkezése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésen e törvény szabályai szerint
 megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét,
 a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait,
 az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az újonnan felálló képviselő-testület egyik legelső és legfontosabb feladata tehát az Mötv. 43. §
(3) bekezdése alapján tehát az alakuló vagy az azt követő ülésen elvégzendő – kötelező feladata
a hatályos SZMSZ felülvizsgálata.
Amennyiben a hatályos SZMSZ-hez képest változik az alpolgármester megbízatásának jellege,
illetve a bizottsági struktúra, kizárólag az így módosított SZMSZ hatályba lépését kerülhet sor a
bizottsági tagok, az alpolgármester megválasztására.
Az újonnan felálló képviselő-testület mind az alpolgármester megbízatását, mind a bizottsági
struktúrát tekintve változtatni kíván
hatályos SZMSZ-en: társadalmi megbízatású
alpolgármestert javasol, valamint a bizottsági létszámban valamint a tagokban tervez
változtatást.
Jelen előterjesztés a legszükségesebb változtatásokra terjed ki, ha indokolt lesz további
módosításokra is sor kerülhet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében ha
a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés
napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem
előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Ahhoz, hogy az alakuló ülésen az alpolgármestert, a bizottságok tagjait meg tudja választani a
képviselő-testület szükséges az SZMSZ módosítása, és a jogalkotási törvényben biztosított
kihirdetése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen
elfogadni.
Aszód, 2019. október 25.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
dr. Ballagó Katalin
jegyző

Aszód Város Képviselő-testületének ………/2019.(…..) önkormányzati rendelete Aszód
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában 32.cikk § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendelei el:
1.§
Aszód Város Képviselő- rendelete Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
„Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában 32.cikk § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiak szerint állapítja meg szervezeti és működési szabályzatát.”
2. §
A Rendelet 9. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
„d) A külföldi önkormányzattal való együttműködésről szóló megállapodás megszüntetése a
Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.”
3. §
A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A Képviselő-testület munkatervében meghatározott rendes üléseit – július,
augusztus hónap kivételével, amely ülésezési szünet – havonta, minden hónap harmadik szerdai
napján tartja. Ha a hónap harmadik szerdai napja munkaszüneti napra esik, a Képviselőtestületi ülést az azt megelőző hét szerdai napján kell megtartani. Az ülések kezdő időpontja
17.00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal (Aszód, Szabadság tér 9.) emelet 25. szám alatti
tanácskozó terme. Az ülés összehívására jogosult – indokolt esetben – eltérő időpontban és
helyre is összehívhatja az ülést.”
4. §
A Rendelet 49. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszáma: 5 fő, 3 Képviselő-testületi tag és 2 nem
Képviselő-testületi tag,”
5. §
(1) A Rendelet 66. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az alpolgármester feladatát a polgármester határozza meg a Képviselő-testülettel, így
különösen az Mötv.-ben, illetve a jelen rendeletben szabályozott helyettesítési feladatok mellett
a polgármester megbízása alapján és irányítása mellett az alpolgármester az önkormányzati
fenntartású intézmények irányításával, ellenőrzésével, fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos feladatokat lát el. Felügyeli a lakosság közművelődési kezdeményezésének,
önszerveződéseinek, kulturális céljainak támogatására irányuló döntések előkészítését.
Közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolásának támogatása, pályázatok figyelése.”
(2) A Rendelet 66. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az alpolgármester előre egyeztetett időpont szerint fogadóórát tart
helyiségében.”

hivatali

6. §
(1) A Rendelet 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

7. §
a) A Rendelet 49. § (11) bekezdésében a Jegyzői Osztály szövegrész helyébe a hatósági és
Titkársági Osztály szöveg,
b) A Rendelet 68. § (2) bekezdésében a Jegyzői Osztály szövegrész helyébe a hatósági és
Titkársági Osztály szöveg,
c) A Rendelet 9. melléklet 7. pontjában bekezdésében a Jegyzői Osztály szövegrész helyébe a
hatósági és Titkársági Osztály szöveg,
d) A Rendelet 10. melléklet 15. pontjában bekezdésében a Jegyzői Osztály szövegrész helyébe
a hatósági és Titkársági Osztály szöveg,
e) A Rendelet 11. melléklet 1.valamint 3.2 pontjában bekezdésében a Jegyzői Osztály
szövegrész helyébe a hatósági és Titkársági Osztály szöveg,
lép.
8. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 58. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a 7. melléklete.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 8. mellékletében a Galga-Menti Önkormányzatok Társulása

2193 Galgahévíz, Fő út 143. szövegrész.

9. §
E rendelet a kihirdetés napján …...00 órakor lép hatályba.

Aszód, 2019. október 30.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

dr. Ballagó Katalin

polgármester

jegyző

1. melléklet ………/2019.(…..) önkormányzati rendelet
„Aszód város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.06.) önkormányzati rendelete 1. melléklete

Azon szervezetek amelyekben az Önkormányzat alapítóként, tagként vesz részt, illetve
tulajdonosi részesedéssel rendelkezik
Költségvetési intézmények:
Aranykapu Bölcsőde 2170 Aszód, Kossuth L. u. 78/A
Aszódi Napsugár Óvoda 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.
telephelye: 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
Aszód Városi Kulturális Központ 2170 Aszód, Kossuth u. 72.
telephelye: 2170 Aszód, Szontágh lépcső
Gyermekétkeztetési Intézmény 2170 Aszód, Csengey u. 30.
Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petőfi u. 13.
telephelye: 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
Gazdasági társaság:
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2370 Dabas Széchenyi u. 3.
Egyesület, érdekképviseleti szerv, társulás:
Galga-mente és Térsége Leader Egyesület
2193 Galgahévíz, Fő út 106.
Magyar Önkormányzatok Szövetsége ( MÖSZ)
2100 Gödöllő Szabadság tér 7.
Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Galga-Mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás
2194 Tura, Petőfi tér 1.
Mária Út Egyesület
1024 Budapest, Keleti Károly utca 26.
Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás
2183 Galgamácsa, Petőfi u. 105.
Észak - Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Turisztikai Egyesület Gödöllő
2100 Gödöllő, Szabadság út 23.”

2. melléklet ………/2019.(…..) önkormányzati rendelet
„Aszód város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.06.) önkormányzati
rendelete 4. melléklete
A Képviselő-testület tagjainak névjegyzéke
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
Asztalos Tamás
Botka Csaba
Buzás János
Koncz István János
Kovács Tamás
Molnár Sándor
Odler Zsolt
Urbán László Zoltán”

3. melléklet ………/2019.(…..) önkormányzati rendelet
„Aszód város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.06.) önkormányzati
rendelete 5. melléklete
Az állandó bizottságok tagjainak névsora
Művelődési- Ifjúsági- Oktatási és Sport Bizottság

Elnök

Képviselő tagok

Nem képviselő tagok

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök

Képviselő tagok

Nem képviselő tagok

Ügyrendi Bizottság

Elnök

Képviselő tagok

Nem képviselő tagok

Városfejlesztési Bizottság

Elnök

„

Képviselő tagok

Nem képviselő tagok

