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1 1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a 7/2007. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet szabályozza. (továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati 
feladatok szakfeladatok szerinti meghatározását. 
 
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 
hatálybalépése nagymértékben érintette és változtatta az önkormányzatoknál alkalmazandó 
szakfeladatokat, mely következtében módosításra szorul az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 2. számú mellékletében szereplő, az önkormányzatnál alkalmazott szakfeladatok 
felsorolása. 
A módosítás elsősorban technikai jellegű, mely a tevékenységek tartalmi meghatározásának 
változásából adódik. 
 
Mindezek alapján javasoljuk Tolmács Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a 2012. január 1-jétől hatályos szakfeladatokat tartalmazó, mellékelt rendelet-
tervezet szerinti módosítását, illetve kiegészítését. 
 
Javasoljuk a mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Bánk, 2012. május 22. 
 
   
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (V….) 

önkormányzati RENDELETE 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 
( t e r v e z e t )  

 
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) d) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 7/2007. (XI.27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról a következőket rendeli el. 
 
 
1.§  A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
 

2.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől 
kell alkalmazni. 

 
 
Tolmács, 2012. május 22. 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. május ....-én 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének …./2012. (…..) önkormányzati 
rendeletének 1. számú melléklete 

 
„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2007. (XI.27.) rendeletének  

2. számú melléklete 
 

Szakfeladat 
száma Szakfeladat megnevezése 
421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

750000 Állat-egészségügyi ellátás 

811000 Építményüzemeltetés 

813000 Zöldterület kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882203 Köztemetés 

889921 Szociális étkezés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

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 

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
„ 
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a   .../2012. (V…..) önkormányzati rendelet  i n d o k o l á s a 
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 

Általános indokolás 
 
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 
hatálybalépése érintette az önkormányzat által alkalmazott szakfeladatokat. Az önkormányzati 
szakfeladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében kerülnek meghatározásra. A 
jogszabályi rendelkezés alapján módosuló szakfeladatok szükségessé teszik a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 
Tolmács Község Önkormányzat alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolását 
az 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szerinti tartalmi meghatározás figyelembevételével 
állapítja meg. 
 

2.§-hoz 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
A módosult szakfeladatrendet – a jogszabályi rendelkezés hatályba lépésének megfelelően - 2012. 
január 1-jétől kell alkalmazni. 


