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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (VIII.9.) 

RENDELETE 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 
 
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 53.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításáról a 
következő rendeletet alkotja. 
 

 
1.§ Az SzMSz 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 
2.§ Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2013. augusztus 9. 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
  
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2013.  augusztus 9-én 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének11/2013. (VIII.9.)  
önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 
„Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.25.)  

önkormányzati rendeletének 2. melléklete 
 

 
Szakfeladat 

száma Szakfeladat megnevezése 
421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

750000 Állat-egészségügyi ellátás 

811000 Építményüzemeltetés 

813000 Zöldterület-kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 

842155 Önkormányzatok máshová nem sorolt nemzetközi kapcsolatai 

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889921 Szociális étkezés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
 
„ 
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a 11/2013. (VIII.9.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 
 
 

Általános indokolás 
 
 
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében 
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet  
előírja, hogy a helyi önkormányzat feladatait, azok bevételeit és kiadásait a rendeletben 
meghatározottak szerint úgynevezett szakfeladat rendnek megfelelően tartja nyilván és számolja el.  A 
költségvetési szerv, így az önkormányzat tevékenységeit a rendeletben foglaltaknak megfelelően az 
államháztartási szakfeladatok rendje szerint - szakfeladatszámmal és megnevezéssel - be kell sorolni, 
illetve a szakmai alaptevékenységeit a költségvetési szerv alapdokumentumában  fel kell tüntetni. 
Az önkormányzat által ellátott feladatok szakfeladatrend szerinti felsorolását a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület döntése – miszerint a házi 
segítségnyújtás 2013. október 1-jétől saját feladatkörben, önkormányzati tevékenységként kívánja 
ellátni - szükségessé teszi a Szervezeti és Működési Szabályzat szakfeladatokat tartalmazó 2. számú 
mellékletének módosítását. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§-hoz 

 
Tolmács Község Önkormányzat alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása az 
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás figyelembevételével a rendelet 
mellékletében kerül meghatározásra. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet, ezzel együtt a módosult szakfeladatrend az új tevékenység (házi segítségnyújtás) 
megkezdésével 2013. október 1-jétől lép hatályba, és miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 


