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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

………./2013.(………) rendelete  
a 14/2012 .(V.25.) rendelettel és a 16/2012. (VI.29) rendelettel módosított, 

 az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012.(V.25) rendelettel és a 

16/2012.(VI.29) rendelettel módosított az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete ( 
a továbbiakban: SZMSZ ) 1 § (2) bekezdésében szereplő Városi szövegrész helyébe 
Pásztói szövegrész lép . 

 
2.§ Az SZMSZ 7.§ (1) bekezdés első mondata kiegészül az alábbiak szerint: 
 
      A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének, a     
      „kormányhivatal vezetőjének,” vagy a képviselő-testület bármely bizottságának írásbeli  
      indítványára. 
 
3. § Az SZMSZ. 7.§ (3) bekezdésében szereplő 8 nap szövegrész helyébe a „15 nap” 

szövegrész kerül.  
 
4.§ Az SZMSZ 11.§ (2) bekezdése a.) pontjában szereplő helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.törvény 12.§ (4) bekezdés a.)pontja szövegrész helyébe Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény( a továbbiakban:  Mötv.)  46. § 
/2/ bekezdés a) és b) pontja szövegrész lép. 

 
5.§ Az SZMSZ 11.§ (2) bekezdés b.) pontja kiegészül az alábbiak szerint 
       b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat  
       „feltételeinek meghatározásakor,” tárgyalásakor, ha a nyilvános ülés üzleti érdeket  
       sértene. 
 
6.§ Az SZMSZ 11.§ (5) bekezdésében szereplő Ötv.12.§ (4) bekezdés a.) pontja szövegrész 

helyébe az „Mötv 46.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja” szövegrész lép. 
 
7.§ Az SZMSZ 26.§ (5) bekezdésének második mondatában szereplő Ötv. 10. § (1) bekezdés 

szövegrész helyébe az „Mötv. 42.§.”-a  szövegrész lép. 
 
8.§  Az SZMSZ 35.§ (1) bekezdésében szereplő Ötv. 12.§ (4) bekezdés szövegrész helyébe 
        az „Mötv.46.§ (2) bekezdés a.) és b.) pont” szövegrész lép. 
 
9.§ Az SZMSZ 41.§ (5) bekezdés második mondatában szereplő Ötv.12.§ (4) bekezdés   

szövegrész helyébe az „Mötv. 46.§ (2) bekezdése ” szövegrész lép. 
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10.§ Az SZMSZ 45.§ (1) bekezdésében szereplő Ötv. szövegrész helyébe az Mötv. szövegrész 
lép. 

 
11.§ Az SZMSZ. 47.§ (1) bekezdés f.) pontja kiegészül az alábbiakkal: 

Személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 
képviselő tiszteletdíjának a 25%-a vonható meg esetenként. 

 
12.§ Az SZMSZ 72.§ (4) bekezdésében szereplő Ötv. 34.§ (2) bekezdés szövegrész helyébe 

az „Mötv.75.§ (2)” bekezdése szövegrész kerül. 
 
13.§. Az SZMSZ 73.§ (1) és (5) bekezdésében szereplő képviselő-testület szövegrész helyébe 

a „polgármester” szövegrész kerül. 
 
14.§ Az SZMSZ  73.§ a következő  (6.) bekezdéssel kiegészül: 
       „(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a jegyzői feladatokat  
       a szervezési osztály vezetője látja el. „. 
 
15.§ Az SZMSZ 78. § (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: 
         A Polgármesteri Hivatal tevékenységei és az azokhoz rendelt szakfeladatok.( 3. sz. 

függelék) 
 
16.§ Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
17.§ Az SZMSZ 3. melléklete a.) pontjában szereplő Ötv. 10.§ -ban szövegrész helyébe az 

Mötv. 42.§ szövegrész lép, a  j.) pontban szereplő 3 millió Ft szövegrész helyébe „nettó 
3 millió Ft” szövegrész lép, továbbá a melléklet az alábbi l.) és m.) ponttal kiegészül: 

 
„l) összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához, 
m) képviselői megbízás megszűnéséről való döntéshez,” 

 
18.§ Az SZMSZ 4. melléklete A rész 1. pontjában szereplő Ötv. helyébe az Mötv., a 4. 

pontjában szereplő ”művelődés” szó  helyébe      „közművelődés „közoktatás” szó helyébe 
„köznevelés” „testnevelési” szó helyébe „sport”szövegrész, a 4. melléklet „B” rész II/13 
pontjában szereplő közigazgatási hivatal helyébe” kormányhivatal” szövegrész  kerül.      

    
19.§ Az SZMSZ 6.  melléklet 3. pont utolsó előtti bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: 
      A Hivatal illetékességi, „működési” területe: 
 
20. § Az SZMSZ  6.  melléklet I/5.1 pontjában szereplő Ötv.35.§ (2) bekezdés szövegrész 

helyébe  „az Mötv. 67. § a.) pontja” szövegrész lép, az Ötv. 36.§ (2) bekezdés szövegrész 
helyébe „Mötv. 81. § (1) bekezdés”  szövegrész lép. 

 
21. §  Az SZMSZ 6. melléklet II/2. pontjában szereplő 1992.évi XXII. törvény a Munka  

Törvénykönyve szövegrész helyébe a „2011. évi I.  törvény  a Munka 
Törvénykönyvéről”,  az 1990.évi LXV. törvény  a helyi önkormányzatokról helyébe „a 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország önkormányzatairól”szövegrész lép. 

 
22.  § AZ SZMSZ 6.  melléklet II/3. pontjának első mondatában szereplő Ötv.81-87. §-ában 

szövegrész helyébe az „Mötv.112.§-ában” szövegrész lép. 
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23. §  Az SZMSZ 6. melléklet III/2.1.2 pontjának második mondatában szereplő 63 fő 
szövegrész helyébe a” 46 fő” szövegrész lép. 

 
24 §  Az SZMSZ 6. melléklet III/2.2.2 pontjában szereplő Intézményirányítási és Szociális  
         Osztály megnevezése „Igazgatási és Szociális Osztály”-ra  változik és feladatai  
         módosulnak és kiegészülnek az alábbiakkal: 
           

-gyermekjóléti szolgálat szövegrész helyébe „gyermekvédelmi alapellátás” kerül, 
 
                - kistérségi feladatok,(társulási tanács és elnökség, pénzügyi bizottság működésével  
                   kapcsolatos feladatok) 
 

- az önkormányzati, igazságügyi  igazgatás  körébe  tartozó feladatok: 
 

-     állampolgársági és anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és  
      hatáskörök, 

      -     névváltozással kapcsolatos feladatok 
- hatósági bizonyítványok kiadása 
- birtokvédelmi ügyintézés,  
- polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 
     feladatok 
- címnyilvántartás vezetése, 
- talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, 
- hagyatéki ügyintézés, 
- népszámlálással és egyéb összeírással összefüggő feladatok ellátása, 
 

                - földművelésügyi  állat- és növény egészségügyi igazgatás körébe tartozó    
                  feladatok ellátása 
 
                - kereskedelmi és ipari igazgatás körébe tartozó feladatok: 

- kereskedelmi működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok 
- magánszálláshely szolgáltatás nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
- vásár-és piactartás engedélyezése  
- telepengedélyezéssel, bejelentés köteles ipari tevékenységek, szolgáltatási 

tevékenységek nyilvántartásával összefüggő feladatok  
 

- közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes feladatok ellátása.” 
 
25.§ Az SZMSZ 6. mellékletének III. fejezet 3.1.3 pontja az alábbi feladatokkal          

kiegészül: 
 
         „- részvétel a költségvetési rendeletek, beszámoló és elemi költségvetések, beszámolók  

készítése, 
         -  SALDO Creator integrált könyvelési program karbantartása, aktualizálása, a  

program szerzőjével együttműködve, 
         - részvétel a belső ellenőrzésben, 
         - EU- s pályázatok nyilvántartása” 
 
26.§ Az SZMSZ 6. melléklete III. fejezet 3.1.4  címe  „Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző    
        I.”-re változik és az alábbi feladatokkal kiegészül:  
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           „- önkormányzati és Polgármesteri Hivatali” költségvetés „és beszámoló készítése”  
           - testületi előterjesztések készítése,” elemi költségvetések készítésében való részvétel, 
           - Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének, beszámolójának  
             elkészítése és a gazdálkodás segítése, 
          -  többcélú kistérségi társulás költségvetésének, beszámolójának, adatszolgáltatásának,  
              adóbevallásának készítése.” 
 
27.§ Az SZMSZ 6. mellékletének III. fejezet 3.1.5 pontja kiegészül az alábbi feladatokkal: 
        - lakossági közműfejlesztési támogatás összesítése, kiutalása, „igénylése, elszámolása, 
        - részvétel a belső ellenőrzésben,” 
       - intézményi költségvetések és beszámolók ellenőrzése, „dokumentálása, 
        - központi pályázatok elkészítése, elszámolása.” 
 
28.§ Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.6 pontja kiegészül az alábbi feladattal: 
 
        „- Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénztárosi feladatai.” 
 
29.§ Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.7 pontja kiegészül az alábbi feladattal: 
 

- iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó beszedése, adó „előírása, 
beszedése, behajtása.” 

 
30.§  Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.8 pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
        - gépjármű adóztatási ügyintézés, bevallás, kivetés, könyvelés, „behajtás,” 
 
31.§ Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.10 pontja kiegészül az alábbi feladatokkal: 
 
        „- településrendezési terv karbantartása, aktualizálása, 
        - közbeszerzési terv készítés, karbantartás, közbeszerzési szabályzat aktualizálása” 
 
32.§ Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.13 pontja kiegészül az alábbiakkal: 
 
       „ - önkormányzati vagyonkataszter naprakész vezetése, számviteli egyezőség biztosítása,  
         dokumentálása.” 
 
33.§ Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.15 pontja kiegészül az alábbi feladattal: 
        „-ellenőrzési nyilvántartás vezetése.” 
 
34.§ Az SZMSZ 6. melléklet IV.fejezet 2 .) pontjának címe kiegészül az „iratkezelés 

szabályai”szöveggel. 
 
35.§ Az SZMSZ 6. melléklet IV. fejezete az alábbi 2.5 ponttal kiegészül: 
       
       „2.5 Az iratkezelésre vonatkozó szabályok 
 

A Polgármesteri Hivatalban az iratkezelés központi iratkezelési rendszerben 
számítógépes iktatóprogram felhasználásával történik. 
Az iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el. 
A Polgármesteri Hivatalba érkezett küldemények felbontására a jegyző, a jegyző 
megbízása alapján  az aljegyző, vagy a Szervezési Osztály vezetője jogosult. 
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Az iratkezelésre egyebekben az iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. „ 
 
36.§ Az SZMSZ 6. melléklet IV. fejezet 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
         
       „6.) Belső ellenőrzés 
 

6.1 A belső ellenőrzési tevékenység főállású belső ellenőrrel  kerül megszervezésre. 
 

A belső ellenőrzést végző személy: 
- a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,  
- a jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.  

 
A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) 
függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása a kockázatelemzési módszerek alapján és a 
soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével, 
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, 
e) az a)-d) pontokon kívüli más tevékenységbe történő bevonás tilalma - kivéve a 
tanácsadást. 

 
A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat szervezeti ábrája 
tartalmazza. 

 
A belső ellenőrzést végző személy feladatainak maradéktalan ellátása érdekében: 
- az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet,  
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi: 

- irathoz,  
- adathoz és  
- informatikai rendszerhez,  

- kérésére az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység bármely dolgozója köteles 
szóban vagy írásban információt szolgáltatni. 

 
A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, vagy szervezeti egységnél: 
- minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is 
betekinthet, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt kérhet, valamint indokolt 
esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett - átvételi 
elismervény ellenében - átvenni, továbbá  
- személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi 
előírások betartásával. 

 
6.2 . Az ellátandó feladatok 

 
6.2 .1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések 

 
A belső ellenőrzési tevékenység során: 
- szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszerellenőrzéseket, 
- teljesítmény-ellenőrzéseket, továbbá 
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- informatikai rendszerellenőrzéseket  
kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat, az európai 
uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.  
 
6.2.2  A belső ellenőrzést végző személy munkavégzésének keretei 

 
A belső ellenőrzést végző személy munkáját: 
- a vonatkozó jogszabályok,  
- a miniszter által közzétett módszertani útmutatók, 
- a nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint 
- a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.” 

 
37.§ Az SZMSZ 6/A melléklete helyébe e rendelet 6/A melléklete lép. 
 
38.§ Az SZMSZ 6/E melléklet 4.5 pontjában szereplő Munkatörvénykönyvéről szóló 1992.évi  
        XXII. törvény szövegrész helyébe a „2011.évi I.tv. (Mt)” szövegrész lép. 
 
39. § Az SZMSZ 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
 
40.§ Ahol az SZMSZ.-ben Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal szerepel, azon ”Pásztói „ 

Polgármesteri Hivatalt, ahol közoktatás szerepel, azon „köznevelést”, ahol művelődés 
szerepel azon „közművelődés-”t, ahol testnevelés szerepel, azon „sport”-ot  kell érteni. 

 
41.§ E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. 
 
42. § Hatályát veszti az SZMSZ 71.§ (1) bek. c.) pontja,  
         az 1/A. melléklet 2. pontjában szereplő alaptevékenységi szakfeladatok közül az 
 

882112 Időskorúak járadéka 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása, 

 
a 4. melléklet „A” rész 1.  pontjának második és  negyedik francia bekezdése, a  2. 
pont utolsó mondatából a „GYIVI családgondozóival” szövegrész, az 5. pontjából a 
„közoktatási és” szövegrész, a „B” rész IV/2 pontja, a „C” rész 3. pontjának egyes és 
kettes francia bekezdése, továbbá az 5. melléklet (6) bekezdés e.), i.) és j.) pontja, a 6. 
melléklet I/6.1. pontja utolsó mondata, 

           a II /1. pontjában szereplő alábbi szakfeladatok:  
 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
882112 Időskorúak járadéka 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
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882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása, 

 
továbbá a III/2.2.3 pontja, a III/2.2.7 pontja, a III/ 3.1.5 pont hatodik francia 
bekezdése, a III/ 3.1.11 második francia bekezdése, a III/3.2.1.pontja, a III/2.2.2 
pontban szereplő kistérségi ügyintéző l, kistérségi ügyintéző 2, a IV/6 pontja, a 6/A 
melléklet IV. pontja. 

 
 
 
Pásztó, 2013. március 19. 
 
 
            Sisák Imre                                                                     Dr.Tasi Borbála 
          polgármester                                                                   címzetes főjegyző 
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                                                   Általános indokolás 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény teljes körűen módosításra került, új törvény, a 
2011.évi CLXXXIX. törvény -  Magyarország önkormányzatairól - lépett hatályba 2013 
január 1-től. Ez indokolja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását 
 
Indokolja továbbá, hogy új szervezet a Járási Hivatal létrehozása miatt a Polgármesteri 
Hivatalban maradó feladatok száma csökkent. A megmaradó feladatokhoz igazodik a 
Polgármesteri Hivatal új szervezeti felállása, a Városkörzeti Hatósági és Igazgatási Osztály, 
valamint a Kistérségi Munkaszervezet megszűntetése, a  megmaradó feladatok telepítése. 
 
 
                                                     Különös indokolás 
 
1.§ A Polgármesteri Hivatal elnevezése, az Mötv. értelmében a település neve –i toldattal, 
Pásztói Polgármesteri Hivatal. 
 
2-3 § Az SZMSZ 7.§ (1) bekezdése kiegészítésre került a kormányhivatal vezetőjének 
kifejezéssel, a (3) bekezdésben a 8 nap helyébe 15 nap került. 
 
4- 10 .§ és a 12.§. Az SZMSZ-ben szereplő Ötv. helyébe az  Mötv. vonatkozó rendelkezései 
kerültek, ami tartalmában nem változott, csak a jogszabályi hivatkozás új, - kivéve az 4.§ -t, 
ahol a kiírt pályázat  feltételeinek meghatározásakor szövegrésszel kiegészült a rendelkezés. 
 
11.§ Az Mötv. értelmében az SZMSZ-ben kell szabályozni a személyes  érintettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeit, ami a tiszteletdíj 25 %-ának megvonása lehet 
esetenként. 
 
13.§ Az Mötv.-ben foglaltaknak megfelelően a jegyzőt a polgármester nevezi ki. 
 
14.§ Az Mötv. értelmében a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége esetén az 
SZMSZ-ben kell szabályozni a jegyzői feladatok ellátását. 
 
15.§ A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai a gyakori változások miatt függelékbe került.( 3.   
sz. függelék) 
 
16.§. Az SZMSZ 1. melléklete az Mötv.-ben és más jogszabályokban meghatározott 
önkormányzati feladat- és hatásköröket, valamint az önként vállalt feladatokat tartalmazza. 
2013 január 1-től a közoktatás állami feladat lett, de  a köznevelési intézményben tanuló 
gyermekek kötelező étkeztetésében az önkormányzatnak vannak feladatai. A Járási Hivatalok 
létrehozásával szociális és gyámügyi feladatok egy része átkerült. 
 A vállalt feladatok egy része ( fiatalok lakásépítési támogatása, felsőoktatási ösztöndíj 
rendszer, 70 éven felüliek szemétszállítási díjra vonatkozó rászorultságtól függő 
kedvezményei) kikerült a felsorolásból. 
 
17.§  Az SZMSZ. 3.  melléklete a.) pontja az  Mötv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 
módosult, illetve l.) és m.) ponttal kiegészül, valamint a j.) pontba bekerült a „nettó” szó. 
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18.§ Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság feladatai között (1) pontban az Ötv. 
helyébe az Mötv., a ( 4. pont) művelődési és közoktatási, illetve testnevelési feladatok  
szerepelnek, aminek helyébe közművelődés, köznevelés és sport feladatok az Ügyrendi 
Bizottság feladatai között szereplő közigazgatási hivatal helyébe kormányhivatal került. 
  
19-23. §. A Polgármesteri Hivatal működése, létszáma az Ötv. helyett Mötv. és az új 
Munkatörvénykönyve vonatkozó rendelkezései kerültek. 
 
24 – 34. § Az SZMSZ 6.  mellékletének módosítását, - ami a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e 
- a jogszabályok változását, a hivatal feladatainak változását, létszámát, új szervezeti 
felállását, a kistérségi munkaszervezet, a Városkörzeti Hatósági és Igazgatási Osztály 
megszűnését tartalmazza, így a Városkörzeti Hatósági és Igazgatási Osztály és a Kistérségi 
Munkaszervezet megmaradó feladatai az új elnevezésű Igazgatási  és Szociális Osztályhoz, a 
kistérségi pénzügyi-gazdálkodási  feladatok a Városgazdálkodási Osztályhoz kerültek, 
továbbá a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátók feladataiban bekövetkezett változások 
indokolták. 
 
35.§ A 335/2005.(XII.29) Korm. rendelet szerint az iratkezelés néhány főbb szabályát a 
Polgármesteri Hivatal  SZMSZ-ében kell meghatározni, ezzel kiegészült a 6. melléklet IV 
fejezet 2 .pontja. 
 
36.§ A belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok változtatását az indokolta, hogy a többcélú 
kistérségi társulásban résztvevő települések – néhány kivételével-  e feladat ellátását tovább 
nem kérték, így a belső ellenőr jogállása, feladatai e §-ban kerültek szabályozásra. 
 
37. § A Polgármesteri Hivatal új szervezeti felállása miatt indokolt volt a 6/A melléklet 
módosítása. 
 
38.§ Az SZMSZ 6/E melléklet 4.5 pontjában a régi Munkatörvénykönyve szerepel, ezért vált 
szükségessé az új Mt.-re változtatni.  
 
39. § Az okmányirodai feladatok ellátása a Járási Hivatalhoz került. 
 
40. § A Polgármesteri Hivatal elnevezése Városi Polgármesteri Hivatal, amit az Mötv. 
értelmében Pásztói Polgármesteri Hivatalra kellett változtatni. Ahol az SZMSZ-ben 
közoktatás szerepel azon köznevelést, művelődésen közművelődést, testnevelésen sportot kell 
érteni. 
 
41.§ Hatályba léptető rendelkezés. 
 
42.§ A hatályon kívülre helyező rendelkezések a jogszabály változásából, (Mötv., hatásköri 
törvény) a feladatok változásából adódnak ( Városkörzeti Hatósági Osztály és Kistérségi 
Munkaszervezet megszűnése, a megmaradó feladatok telepítése az Igazgatási és Szociális 
Osztályhoz, valamint a Városgazdálkodási Osztályhoz. 
 
Pásztó, 2013. március 19. 
 
 
         Dr. Nyíri Ferenc 
          Ügyrendi Bizottság Elnöke 


