
Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

 

Előterjesztés 

 

a Képviselő-testület 2012. augusztus 09.-i ülésére 

 

Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2012. január –én megkezdődött az a folyamat, amely megváltoztatja a polgármesteri hivatalok 

helyi és központi közigazgatás szervezetrendszeréhez való viszonyát. Változnak a feladatok, 

hatáskörök-ezek egy részét az állam veszi át- a feladatok, hatáskörök változásával 

összhangban változnak a gazdálkodás illetve a pénzügyi elszámolás szabályai is. 

 

A változások egyik első állomása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 

(továbbiakban: Áht.) január 1-jei hatályba lépése, amely szétválasztja az önkormányzatok, a 

költségvetési szerveik (ideértve a polgármesteri hivatalokat is) valamint a nemzeti, kisebbségi 

önkormányzatok költségvetését.  

2012. január 1-től a korábbiaktól kissé eltérően a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási 

szempontból ugyanolyan költségvetési szervnek minősül, mint bármely más önkormányzat 

által fenntartott másik költségvetési szerv. A költségvetési szervek feladatait,a 

munkamegosztást tükröző szervezeti felépítésüket, a szervezeten belül egyes szervezeti 

egységek egymáshoz való viszonyát és működésük rendjét a Szervezeti Működési 

Szabályzatuk(továbbiakban: SZMSZ)tartalmazza.  

 

A jelenlegi módosítást szükségessé tevő lényeges jogszabályok: 

- az Alaptörvény, 

- a már említett Áht. és végrehajtási rendelete. 

 

A lényegi változást a hivatal gazdasági, pénzügyi jelzőszámai, illetve az alaptevékenységek 

szakfeladat számainak változása alkotja. Ezek az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 

pénzügyi, gazdasági szétválása miatt szinte teljes terjedelemben megváltoztat.  

 

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjébe beépítettem a képzettségi pótlékra jogosító munkakört. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,hogy a rendelet  tervezetet vitassa meg és fogadja el. 

 

 

 

Kétpó,2012. augusztus  

 

          Finta Adrienn 

                jegyző 

 



A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

……../2012. (VIII.09.) önkormányzati rendelete 

A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Kétpó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ)1.§  a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

"(4) Az Önkormányzat jelzőszámai: 

 Adószáma:                              15732712-1-16 

 KSH Statisztikai számjele:    15732712-8411-321-16  

 TEÁOR kódja:                        8411 

Bankszámlaszáma:               14100354-19124949-01000006   „ 
 

2.§ 
 

Az SZMSZ. következő 11/A.§-al egészül ki: 

 

„11/A.§ Az Önkormányzat alaptevékenységi szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége. Az önkormányzat szakfeladat rendjét a 8. sz. melléklet tartalmazza „ 
 

3.§ 
 

Az SZMSZ a következő új 8.sz. melléklettel egészül ki. 

 

         8. számú melléklet 

      7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat szakfeladat rendje 

 3600001  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 3700001  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

 3811031  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

 3821031  Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

 5220011  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 5590991  Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

 5629171  Munkahelyi étkeztetés 



 5629201  Egyéb vendéglátás 

 6800011  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 6800021  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 8110001 Építményüzemeltetés 

 8411911 Nemzeti ünnepek programjai 

 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  

tevékenysége 

 8411311 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása 

 8414021 Közvilágítás 

 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

 8419021 Központi költségvetési befizetések 

 8421551Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 

 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

 8621011 Háziorvosi alapellátás 

 8623011 Fogorvosi alapellátás 

 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

 8821221 Átmeneti segély 

 8821231 Temetési segély 

 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 8822031 Köztemetés 

 8899241 Családsegítés 

 8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

 8899661 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 

 8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatás 

 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 



 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 

4.§ 

 

Az SZMSZ 6. számú melléklete VI. Hivatali dolgozók munkájának irányítása fejezet 4. 

ponttal egészül ki:  

 

„4. Képzettségi pótlékkal járó munkakörök: szociális ügyintéző 

Képzettség: Szociális-gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző 

Pótlék mértéke: az illetményalap 30 %-a  „ 
 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti. 

 

 

Boldog István        Finta Adrienn 

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


