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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. módosításáról szóló 1994. 
évi LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló ülést 
követő fél éven belül köteles felülvizsgálni a szervezeti és működési 
szabályzatát (SZMSZ). 
 
Az SZMSZ módosítására, illetve átfogó vizsgálatára az Ügyrendi Bizottság 
kapott felhatalmazást a Képviselő-testülettől a 272/2010. (X. 15.) sz. 
határozatával.  
 
A bizottsági, tanácsnoki struktúra átalakítása a hatályos SZMSZ kisebb 
módosítását indokolja, mely rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság nevében a 
Képviselő-testület elé terjesztek. 
 
A felülvizsgálat elvégzéséhez – hogy törvényi kötelezettségünknek eleget 
tudjunk tenni – 2010. november 15-ig kérem a képviselő társak véleményét, 
javaslatát. 
 
Kérem a rendelettervezet megvitatását és elfogadását.  
 
 
Pásztó, 2010. október 19. 
 
 
 
 
 
 
       Dr. Nyíri Ferenc 
          Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
………/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 12/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 12/2010. (V. 28.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (V. 28.) önkormányzati 
rendelete /továbbiakban: SZMSZ/ 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
illetve az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:  

51. § (2) A képviselő-testület 
a) Ügyrendi Bizottságot 
b) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot 
c) Intézményirányítási, Szociális, Kulturális és Sport Bizottságot 
választ.  
 
(7) Ahol az SZMSZ Pénzügyi Bizottságot, illetve Településfejlesztési Bizottságot említ, 
azokon Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, ahol Intézményirányítási és 
Szociális Bizottságot említ, azon Intézményirányítási, Szociális, Kulturális és Sport 
Bizottságot kell érteni.  
 

2. § Az SZMSZ 69. § (3) bekezdésében a „településrészek tanácsnokát, valamint civil 
kapcsolatok tanácsnokát” szövegrész helyébe a „Településrészek és Civil Kapcsolatok 
Tanácsnokát” szöveg lép. 
 
3. § Az SZMSZ 4. melléklet „A”, „C”, „ D”, „E”, „F” és „G” része helyébe e rendelet 1. 
melléklet „A”, „C”, „D”, „E” és „F” része lép,   
 
4. § Az SZMSZ 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.  
 
5. § Ahol Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Pénzügyi 
Bizottságot, illetve Településfejlesztési Bizottságot említ, azokon Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságot, ahol Intézményirányítási és Szociális Bizottságot említ, azon 
Intézményirányítási, Szociális, Kulturális és Sport Bizottságot kell érteni.  
 
6. § E rendelet 2010. október 22-én lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2010. október 19. 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
          polgármester                címzetes főjegyző 



1. melléklet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak  
egyes kérdéseiről szóló 12/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról szóló ……./2010. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 
 

Az állandó bizottságok feladatköre, 
 a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 

 
Állandó bizottságok feladatköre: 
 

„A” rész 
 
Intézményirányítási, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság 
 

1. A Képviselő-testület a szociális törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az Ötv.-ben az önkormányzat 
hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításával kapcsolatos hatáskörök közül a 
bizottságra ruházza: 

- a lakásfenntartási és fűtési támogatás megállapítását, 
- átmeneti segély megállapítását, szociális kölcsön megállapítását, 
- szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének csökkentését elősegítő 

támogatás megállapítását, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, 
- megállapítja a fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatásáról szóló 

rendeletben meghatározott feltételek meglétét, illetve ezek hiányát. 
 

2. Részt vesz a városi önkormányzat alapvető szociális és egészségügyi feladatok /a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. (továbbiakban: 
Htv.) IX. fejezet értelemszerűen/ ellátásában a következők szerint: 

- elősegíti és közreműködik az önkormányzat alapvető szociális és egészségügyi 
feladatainak ellátásában, 

- sajátos eszközeivel segíti a városban keletkező szociális feszültségek 
mérséklését, 

- előkészíti az erre vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseket, szervezi, 
ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

- előzetesen állást foglal egészségügyi- szociális alapellátást nyújtó intézmények 
alapítására, átszervezésére, megszűntetésére, időszakos bezárására vonatkozó 
képviselő-testületi előterjesztésekkel kapcsolatban, 

- megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermek és ifjúságvédelemre, az anyagi 
okok miatt veszélyeztetett kiskorúakra, a hátrányos helyzetű családokra, 

- kapcsolatot épít ki és folyamatosan tart fenn a gyermek és oktatási 
intézményekkel, védőnőkkel, háziorvosokkal, a GYIVI családgondozóival, 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, a Rendőrség Ifjúságvédelmi tisztjével, 
segíti a gyermekjóléti szolgálat működését. 

 
3. Átruházott hatáskörben eljár a szociális és egészségügyi intézményekkel kapcsolatos 

jogszabályokban a fenntartó önkormányzat részére meghatározott, de a képviselő-
testület kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben. 



4. A bizottság részt vesz a városi önkormányzat művelődési és közoktatás igazgatás 
körébe tartozó feladatok /Htv. VIII. fejezet értelemszerűen/ ellátásában a következők 
szerint: 

- elősegíti és közreműködik az önkormányzat közoktatási és művelődési 
feladatainak ellátásában, 

- előzetesen állást foglal a városi közoktatási, közművelődési intézményhá-  
lózatának kialakításában, az intézményi struktúra meghatározásában, 
intézményalapítás, átszervezés, megszűntetés kérdésében, 

- véleményezi és előkészíti a képviselő-testületnek a művelődési és közoktatási 
igazgatás körébe tartozó döntések tervezeteit, előterjesztéseket, szervezi és 
ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

- közreműködik az önkormányzat helyi testnevelési feladatokat meghatározó 
döntések előkészítésében. 

 
5.  A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljár a közoktatási és közművelődési 

intézményekkel kapcsolatban jogszabályokban a fenntartó önkormányzat részére 
meghatározott, de a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben. 

 
6. Részt vesz az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában, előkészíti és 

véleményezi az ezzel összefüggő koncepciókat, előterjesztéseket, döntéstervezeteket. 
 

7. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály vagy képviselő-
testületi döntés részére külön megállapít. 

 
 

"C" rész 
 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
1./ A Bizottság részt vesz a városi önkormányzat pénzügyi igazgatás  

körébe tartozó feladatok /Htv. X. fejezet értelemszerűen/ ellátásában a következők 
szerint: 

 
      - részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában,  

    koordinálja annak elkészítését 
 

 - véleményezi a képviselő-testületnek a pénzügyi igazgatás körébe tartozó 
    döntések tervezeteit, előterjesztéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását 

 
 - ellenőrzi az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények  
   gazdálkodását, költségvetését, zárszámadását 

 
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály,     
  vagy képviselő-testületi döntés részére külön megállapít 
 
- véleményezi az éves költségvetésről és zárszámadásról szóló előterjesztés  
   tervezeteit. 
 



2./ A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljár az IPESZ-szel kapcsolatos 
jogszabályokban a fenntartó önkormányzat részére meghatározott, de a Képviselő-
testület kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben. 

 
3./  A Bizottság részt vesz a Városi Önkormányzat belügyi igazgatás körébe tartozó 

feladatok /Htv. I. fejezet/ ellátásában a következők szerint: 
 

- véleményezi a Képviselő-testületnek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot  
  érintő előterjesztéseit, 

 
- véleményezi a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokát kinevező   
előterjesztést, 

 
- véleményezi a kommunális igazgatás körébe, tartozó témákban készülő   
előterjesztéseket. 

 
4./  A Bizottság véleményezi azon előterjesztéseket, amelyek közérdekű célra történő 

ingatlan vásárlásra, illetve kisajátítás útján történő önkormányzati tulajdonba vételre 
tesz javaslatot. 

 
5./  A Bizottság részt vesz a Városi Önkormányzat Környezetvédelmi  és      

Területfejlesztési igazgatás körébe tartozó feladatok /Htv. VI. fejezet/ ellátásában a 
következők szerint: 

 
- részt vesz a rendezési program és rendezési terv véleményezésében, illetve 
  az e témában megtartott lakossági fórumon, elmondja javaslatait, 
- véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelettervezetet, amely a rendezési terv 
elfogadására készül, 

 
- részt vesz a környezetvédelmi feladatok ellátásában, figyelemmel kíséri a városban 
működő szervek környezetvédelmi tevékenységét. 

 
6./  A Bizottság részt vesz a Városi Önkormányzat közlekedés, hírközlés és vízügyi 

igazgatás körébe tartozó feladatok /Htv. VII. fejezet/ ellátásában a következők szerint: 
 

- előkészíti a város infrastrukturális ellátását befolyásoló döntéstervezeteket, 
 

- javaslatot tesz arra, hogy a városban az Önkormányzat kezelésében lévő közutakon 
kijelölt várakozóhelyeken díj vagy pótdíj szedésére történjen-e intézkedés, 

 
- véleményezi a város közúti forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos 
előterjesztéseket, javaslatot tesz a forgalmi rend megváltoztatásával  kapcsolatos 
kérelmek elbírálásánál. 

 
7./  Részt vesz a feladatkörét érintő témákban készülő rendelet tervezetek  előkészítésében, 

előterjesztéseket véleményez. 
 
8./  Véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, 

érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás tárgyában készült előterjesztéseket. 
 



9./  Részt vesz az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatok 
kidolgozásában, előkészítésében. Véleményezi az önkormányzati vagyonnal, az 
önkormányzat gazdasági társaságban való részvételével kapcsolatos 
döntéstervezeteket. Átruházott hatáskörben tulajdonosi jogokat gyakorol 
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint és felhatalmazás alapján. 
 

10./  Véleményezi a közterület elnevezéssel, emlékműállítással kapcsolatos előterjesztéseket. 
 
11./  Figyelemmel kíséri az ipari, szolgáltató, kereskedelmi, mezőgazdasági tevékenységet, 

a munkaerő helyzetet, e témakörökben készülő javaslatokat véleményezi. 
 
12./  Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály vagy      
 képviselő-testületi  döntés részére külön megállapít. 

 
 

„D” rész 
 
A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök: 
 
 
A Képviselő-testület a Htv. 85. § (1) bekezdés i) pontjára , valamint 138. § (1) bekezdés c) és 
e) pontjára figyelemmel a következő hatáskörök gyakorlását ruházza át a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságra: 
a) az adott költségvetési éven belül egy alkalommal dönthet 2 millió Ft erejéig hitel 
felvételéről a likviditás biztosítása érdekében; 
b) az adott költségvetési éven belül összesen 1 millió Ft erejéig dönthet a tartalék 
felosztásáról; 
c) a Képviselő-testület által az éves költségvetésében meghatározott összegű környezetvédelmi 
alap feletti rendelkezés és azzal történő gazdálkodás. 
 
 

„E” rész 
 
Településrészek és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka: 
 
A tanácsnok részt vesz az önkormányzat civil kapcsolataival összefüggő feladatok ellátásában 
a következők szerint: 
 
1./      -   Előterjesztést készít, javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a feladatkörébe tartozó vagy 

azt érintő kérdésekben, és a testületi döntések  végrehajtásában közreműködik. 
- A tevékenységi körét érintő testületi döntések végrehajtásában részt vesz, biztosítja 

a végrehajtás megszervezését, ellenőrzi azt. 
- Segíti a városban működő önszerveződő közösségek tevékenységét. 
- Gondoskodik az érintett közösségek bevonásáról a város életét meghatározó 

döntések előkészítésében, véleményezésében való részvételről. 
- Közreműködik lakossági fórumok, településrészi tanácskozások/pl. várospolitikai 

fórum, közmeghallgatás, szakterületi fórumok/ szervezésében, lebonyolításában 
 
2./ A Képviselő-testület megbízása alapján feladatkörébe tartozó kérdésekben ellenőrzést 

végez, vagy ellenőrzésben közreműködik. 



3./ Képviseli a településrészek érdekeit az őket érintő gazdasági, szociális, kulturális és 
egyéb kérdésekben.  

 
4./ A polgármester megbízása alapján képviseli a településrészeket, esetenként konkrétan 

meghatározott ügyekben.  
 
5./ Havonta legalább egy-egy alkalommal intézményesített ügyfélfogadási napot tart a 

településrészeken /Hasznoson, Mátrakeresztesen/. 
 
6./  Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a későbbiekben jogszabály vagy 

képviselő-testületi határozat részére külön megállapít. 
 
7./ A tanácsnokot valamennyi bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.  
 
 
 

„F” rész 
 
Kormányzati és Kistérségi Tanácsnok 
 
Kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 
településeivel és a társulás munkaszervezetével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. függelék az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak  
egyes kérdéseiről szóló 12/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról szóló       /2010. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 
 

A Képviselő-testület tagjainak névsora, lakcíme,  
a Képviselő-testület  állandó bizottságai, elnökük és tagjaik neve, címe, 

tanácsnokok neve, címe 
 
A képviselő-testület tagjainak száma: 9 
 
A képviselő-testület tagjainak névsora, lakcíme: 
 

1. Sisák Imre  Pásztó, Mágnes u. 14.  
2. Barna Tibor Józsefné  Pásztó, Ady Endre u. 44. 
3. dr. Becsó Károly Csaba                   Pásztó, Gárdonyi u. 5.  
4. Édes Attila      Pásztó,  Hunyadi  u. 4/b. IV.em.7.      
5. dr. Gajdics Gábor     Pásztó, Vasút u. 3.  
6. Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária  Hasznos, Vár u. 127. 
7. dr. Halász István      Pásztó, Mátraszőlősi u. 65.  
8. dr. Nyíri Ferenc Béla   Pásztó, Klapka köz 8.     
9. Volek György    Pásztó, Nagymező u. 1. 1/5. 
 
 

Pénnzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 
Ügyrendi Bizottság 
    
Elnöke 
Dr. Nyíri Ferenc Béla Pásztó  Klapka köz 8.  
 
Tagja 
Édes Attila Pásztó  Hunyadi u. 4/b. IV. em. 7. 
 
Nem képviselő tagja 
Kőszegi Pál Pásztó Kis u. 23. 
 
Intézményirányítási, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság 
 
 
Tanácsnokok: 
– Településrészek és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka 
– Kormányzati és Kistérségi Kapcsolatok Tanácsnoka 
 
 


