
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2021.(II.19.) önkormányzati   r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 
rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában; Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – a polgármester által - szervezetére és működésére vonatkozóan a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 
10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) bevezető része helyébe az 
alábbi bevezető rész lép: 
 
„Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján szervezetére és működésére vonatkozó 
szabályairól a következőket rendeli el:” 

 
2. § 
 

(1) A Szabályzat 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: 
„(4) A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, melyből 8 fő egyéni választókerületből, 3 fő 
kompenzációs listáról szerzett mandátumot. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 65. §-a alapján a polgármester tagja a képviselő-
testületnek.” 
 

(2) A Szabályzat 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép: 
„(5) A képviselő-testületi tagok névsorát a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: 
Szabályzat) 1. számú függeléke tartalmazza.” 

 
3. § 
 

A Szabályzat 5. § (6) bekezdése h) – j) pontja helyébe az alábbi h) – k) pont lép: 
„h) külön önkormányzati rendeletben meghatározott Esély otthon ösztöndíj program,  
i) külön önkormányzati rendeletben megfogalmazott egészégügyi ösztöndíj program, 
j) külön önkormányzati rendeletekben megfogalmazott önerős út, járda és homlokzat felújításhoz 

kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása, 
k) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.” 

 
4. § 
 

A Szabályzat 55. § (3) bekezdés j) pontjában a „körjegyzői” szövegrész helyébe „jegyzői” szövegrész 
lép. 
 

5. §  
 

(1) A Szabályzat 56. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„b) Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály 

ba) Városüzemeltetési Csoport 
bb) Településfejlesztési Csoport” 
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(2) A Szabályzat 56. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következő szövegrész lép: 

„A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztályt a kinevezett 
aljegyző vezeti.” 

6. § 
 

A Szabályzat 56/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
(1) A Hivatal feladatait az ASP (Application Service Provider) keretrendszer és az alábbi alrendszerek 

támogatásával látja el: 
a) Keretrendszer, 
b) Adó szakrendszer, 
c) Iratkezelő szakrendszer, 
d) Elektronikus ügyintézési portál (elektronikus űrlapszolgáltatással), 
e) Gazdálkodási szakrendszer, 
f) Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer, 
g) Ipar- és kereskedelmi szakrendszer, 
h) Hagyatéki Leltár szakrendszer.” 

 
7. § 
 

A Szabályzat 58. §-a előtti címben, az 58. § (1) bekezdésében, illetve az 58. § (2) bekezdésében a 
„körjegyzőség” szövegrész helyébe „közös önkormányzati hivatal” szövegrész, továbbá a (2) 
bekezdésben a „körjegyzői” szövegrész helyébe „jegyzői” szövegrész lép. 
 

8. § 
 

(1) A Szabályzat 63. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„a) a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a 
költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt és a negyedéves mérleg-
jelentést, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár (MÁK) részére,” 
  
 

(2) A Szabályzat 63. § (1) bekezdés f) pontjában a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe 
a „pénzügyminiszter” szövegrész lép. 

 
9. § 
 

(1) A Szabályzat 67. § (2) bekezdésében a 2. számú melléklet címe kiegészül az alábbi felsorolással: 
„2/a. számú melléklet: Ifjúsági és Családügyi Bizottság 
2/b. számú melléklet: Városüzemeltetési Bizottság 
2/c. számú melléklet: Közbeszerzési Bizottság 
2/d. számú melléklet: Kulturális Bizottság 
2/e. számú melléklet: Pénzügyi Bizottság” 

 
(2) A Szabályzat 67. § (2) bekezdésében az 5. számú melléklet címe az alábbira változik: 

„Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására” 
 

(3) A Szabályzat 67. § (2) bekezdésében a 8. számú melléklet az alábbira módosul: 
„Gazdálkodó szervezetek, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi jogokat 
gyakorol” 
 

(4) A Szabályzat 67. § (3) bekezdésében az 1. számú függelék címéből a „lakcíme” szövegrész 
törlésre kerül. 
 

(5) A Szabályzat 67. § (3) bekezdésében a 7. számú függelék címe az alábbira módosul: 
„Balassagyarmat Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása” 
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10. § 

 

(1) A Szabályzat 4. számú melléklete, I. Általános rendelkezések cím, 1. A Közös Hivatal 
megnevezése, címadatai, jelzőszámai alcím 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép: 
„7. A Közös Önkormányzati Hivatal alakulásának időpontja: 2013. március 01.” 
  

(2) A Szabályzat 4. számú melléklete, I. Általános rendelkezések cím, 2. A Közös Hivatal jogállása, 
irányítása alcím 2. pontja törlésre kerül.  

 
(3) A Szabályzat 4. számú melléklete, I. Általános rendelkezések cím, 2. A Közös Hivatal jogállása, 

irányítása alcím 7. pontjában a „Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztály 
vezetőjét a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport vezetője” szövegrész helyébe a 
„Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztály vezetőjét a 
Településfejlesztési Csoport vezetője” szövegrész lép. 

 
(4) A Szabályzat 4. számú melléklete, I. Általános rendelkezések cím, 2. A Közös Hivatal jogállása, 

irányítása alcím 8. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
„8. A Közös Hivatal létszáma 51 fő.” 

 
(5) A Szabályzat 4. számú melléklete, II. A Közös Hivatal szervezete és működése cím 1. 2.) pontja b) 

alpontja helyébe a következő szöveg lép: 
„b) Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási Hatósági Osztály 

ba) Városüzemeltetési Csoport 
bb) Településfejlesztési Csoport” 

 
(6) A Szabályzat 4. számú melléklete II. A Közös Hivatal szervezete és működése cím 17. 

Adatszolgáltatási Kötelezettség pontjának második bekezdése helyébe a következő szövegrész 
lép: 
„Az Ávr. 169. § (3)-(4) bekezdése alapján: 
„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, 
valamint - az irányító szerv jóváhagyásával - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három 
hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év 
tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett 
elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel. 
(4) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint feltöltött időközi költségvetési jelentést a feltöltést követő 
tíz munkanapon belül ellenőrzi és szükség esetén - legfeljebb tíz munkanapos határidővel - annak 
javítását, kiegészítését rendeli el. A határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés esetén az 
adatszolgáltatás határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül. A megfelelően javított, 
kiegészített adatszolgáltatást az Igazgatóság a feltöltést, javítás, kiegészítés elrendelés esetén, a 
javítás, kiegészítés feltöltését követő három munkanapon belül elfogadja, vagy a nem megfelelő 
tartalommal teljesített javítás, kiegészítés esetén az adatszolgáltatást elutasítja. Az Igazgatóság 
által elfogadott adatszolgáltatást a Kincstár legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határidőt követő 25. 
munkanapon jóváhagyja.” 

 
(7) A Szabályzat 4. számú melléklete II. a Közös Hivatal szervezete és működése cím 18. Gazdasági 

szervezet pontjának első mondatából az „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
szövegrész törlésre kerül. 

 
(8) A Szabályzat 4. számú melléklete 2. számú mellékletéből a 8. pont, „építéshatósági ügyintézők” 

szövegrész törlésre kerül.  
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11. § 

A Szabályzat 6. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.   
 
 

12. § 
 

A Szabályzat 7. számú mellékletének 1/i. és 1/j. pontja törlésre kerül. 
 

13. § 
 

Ez a rendelet 2021. február hó 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 Csach Gábor dr. Varga Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2021. február hó 19. napján 
 
 
 
  dr. Varga Andrea 
  jegyző 


