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Előterjesztés 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. október 30-ai ülésére, 

Az önkormányzat szervezeti és Működési szabályzat módosítása, a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

napirendhez. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012. január 1. napjától hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 
teljesen elkülöníti egymástól a helyi önkormányzat, a társulási, költségvetési szervei és a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetését és gazdálkodását. Az ágazati költségvetési szervek, 
jogi személyiségű társutások feladatai egyértelműek, alapító okiratban, társulási 
megállapodásban az általuk ellátott ágazati feladatok jelennek meg  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 
368/2011 (XIl.3 1.) Korm rendelet alapján felül kell vizsgálni az önkormányzatok és a 
polgármesteri hivatal esetében, hogy a jogszabály melyik feladatot hová telepíti. Ennek 
következtében a polgármesteri hivatal alapító okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosult  
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011 .(XII..3 I.) NGM 
rendelet szabályozza, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatokat mely testület, 
vagy hivatali szerv szabályzataiban kell megjeleníteni.  
Amennyiben a rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 
alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti szakmai besorolása változik, annak átvezetését 
az alapító okiratban a soron következő változáskor, vagy legkésőbb 2012. december 31-ig kell 
az irányító szervnek végrehajtani.  
 

I. 
Az önkormányzatok szakfeladatait az Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatában 

(a továbbiakban: SzMSz.) kell meghatározni, ezért szükséges a rendelet módosítása. 
 

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a szakágazati besorolását, és a szakfeladat-számokat az 
SzMSz.. 12. számú mellékletében részletezze.  
 
Kérjük a tisztelt Képviselő-testü1etet a rendelet-módosítás megtárgyalására, és a 
mellékelt tervezet (1. sz. melléklet)  szerinti rendelet megalkotására.  
 

II. 
Amennyiben a fenti kormányrendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, 

szakmai alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti szakmai besorolása változik, annak 
átvezetését az alapító okiratban a soron következő változáskor, vagy legkésőbb 2012. 
december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani.  
Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának  8. pontját is módosítanunk 
kell, mivel a feladatmegosztás miatt a Polgármesteri Hivatal igen kevés szakfeladata maradt. 
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Továbbá az alapító okirat 8. e) pontjának szövegezéséből ki kell emelnünk a 
Kastélypark fürdő szövegrészt, valamint a vonatkozó törvények változása miatt a 10./ 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok felsorolásban, a köztisztviselőkre 
és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozóan a 
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényre, illetve a 2012. 
július1-től hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényre kell hivatkoznunk. 
 
Kérjük a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítsa a határozati 
javaslatnak megfelelően. 
 
1. Határozati javaslat: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 1-ei hatállyal 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjának helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
8./ Alap tevékenysége: 

Alaptevékenységi szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségei társulások igazgatási 
tevékenysége 

a./ A képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos döntések 
előkészítése, adminisztratív feladatok ellátása. 

 b./ A képviselőtestületi döntések végrehajtása. 
c./ A hatásköri jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok  ellátása. 

Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és 
gyámhivatal – Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén is. 

d./ A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, tagozódását, azok főbb 
feladatait, az irodavezetők és csoportvezetők jogállását, valamint a hivatal 
működési rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

e./ Ellátja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, mint 
önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi- és gazdasági feladatait. 

Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
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889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
 

Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

- közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény  

- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, 
és arról az érintetteket értesítse. 
 
 
Határidő: 2012.november 15 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
III. 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazza az ellátott 
szakfeladatokat, ezért javasoljuk annak kiegészítését egy 6. sz. melléklettel (előterjesztés 2. 
sz. melléklete) mely tartalmazza a hivatal által ellátott tevékenységek szakfeladatszámait és 
azok megnevezését. 
2012. szeptember 8-án lépett hatályba a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról 
és egyes illetménypótlékokról szóló  249/212. (VIII.31.)korm. rendelet, mely alapján felül 
kell vizsgálni a hivatal SZMSZ 5. sz. mellékletét, mely a képzettségi pótlékokra jogosító 
munkaköröket jelöli meg. Jelenleg olyan képzettségű dolgozóknak van megállapítva 
képzettségi pótlék, akiknek beosztásukhoz elő is van írva iskolai végzettség és OKJ-s 
szakképesítés. A megváltozott jogszabály szerint előírt képesítésre nem lehet képzettségi 
pótlékot adni, csak a tevékenység minőségét javító plusz képesítésre. Ezért a mellékletet 
módosítani kell.  
Képzettségi pótlékra jogosító munkakört nem határozunk meg, a melléklet felsorolás részét 
javasoljuk üresen hagyni.  
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 5. sz. mellékletét az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerint javasoljuk módosítani. 
 
2. Határozati javaslat: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának az 
előterjesztés 2. és 3. melléklete szerinti módosítását 2012. november 1-ei hatállyal 
jóváhagyja. 

 

Füzesgyarmat, 2012. október 11. 
 

 
 
  Botlik Tiborné    Bere Károly 
        jegyző     polgármester 
 

Az előterjesztést készítette: 
 
 
Fehér László aljegyző 
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1. sz. melléklet 
 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

..../2012 (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI  

SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(IV.1.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(tervezet)  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő 
rendeletet alkotja:  
 

1. § 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabá1yzatáról szóló  
6/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki:  

 
(4) Az önkormányzat szakágazati besorolását, valamint szakfeladatszámait, és 
megnevezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.”  
 

2. § 
A Rendelet a melléklet szerinti 12.melléklettel egészül ki.  
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. október 30. 
 
 
 
  Botlik Tiborné    Bere Károly 
        jegyző     polgármester 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. ...............-én.  
 
 
 

Botlik Tiborné   
    jegyző 
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Melléklet a ..../2012 (X.30.) önkormányzati rendelethez 

 
12. sz. melléklet 

 a 6/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelethez  
 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint  
szakfeladatszámai, és megnevezése 

 
1.. Az önkormányzat szakágazati besorolása  
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  
igazgatási tevékenysége  
 
2. Az Önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszámai és megnevezése 
  

Sorszám 
Szakfeladat  
száma 

Szakfeladat megnevezése 

1.  010000 Növénytermesztés 

2.  080000 Egyéb bányászat 

3.  360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás 

4.  381201 
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

5.  412000 Lakó- és nem lakóépület építése 

6.  421100 Út, autópálya építése - 

7.  422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

8.  493909 Mns. Egyéb szárazföldi személyszállítás 

9.  522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

10.  552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

11.  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

12.  562913 Iskolai Intézményi étkeztetés 

13.  680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

14.  680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

15.  841112 Önkormányzati jogalkotás 

16.  841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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17.  841115 
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

18.  841116 
Országos, helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

19.  841117 
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

20.  841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

21.  841127 Helyi nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

22.  841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

23.  841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 

24.  841402 Közvilágítás 

25.  841403  
 

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

26.  841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

27.  841902 Központi költségevetési befizetések 

28.  841906 Finanszírozási műveletek 

29.  841907 Önkormányzat elszámolása költségvetési szervekkel 

30.  842421 Közterület rendjének fenntartása 

31.  842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 

32.  842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

33.   854314  Szociális ösztöndíjak  

34.  862301 Fogorvosi alapellátás 

35.  869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

36.  869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás  

37.  869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 

38.  882111 Aktívkorúak ellátása 

39.  882112 Időskorúak járadéka 

40.  882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

41.  882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás   

42.  882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
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43.  882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

44.  882119 Óvodáztatási támogatás 

45.  882122  Átmeneti segély  

46.  882123  Temetési segély  

47.  882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

48.  882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások  

49.  882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

50.  882203  Köztemetés  

51.  889101 Bölcsődei ellátás 

52.  889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

53.  889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás  

54.  889967  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása  

55.  890301  Civil szervezetek működési támogatása  

56.  890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása  

57.  890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

58.  890442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

59.  890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

60.  931102 Sportlétesítmények működtetése 

61.  960302 Köztemető fenntartása és működtetése 

 

 

 



 8 
 

 
2. sz. melléklet 

 
 
 

Polgármesteri Hivatal  
Füzesgyarmat  

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

6. számú melléklete  
 

A Polgármesteri Hivatal által ellátott tevékenységek szakfeladatszámai és azok 
megnevezése. 

 
 
Alaptevékenységi szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségei társulások igazgatási 
tevékenysége 

Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
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3. sz. melléklet 
 
 

Polgármesteri Hivatal  
Füzesgyarmat  

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

5. számú melléklete  
 
 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök 
 
 
-    
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenleg hatályos  SZMSZ 5. sz. melléklet. 
 
 
 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök 
 
 
- pénzügyi irodavezető 
- főkönyvelő 
- gépi könyvelő 
- ÁFA ügyintéző 
- adóügyekkel foglalkozó ügyintéző 
- személyzeti ügyintéző 
- informatikus 
 


