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                                 Melléklet a 438/2012. (VII.31.)határozathoz 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) I. 4.) pontja „A Hivatal 

adatai: ” a következők szerint módosul: 

„4.) pontja „A Hivatal adatai:  

403939” 

 

2./ Az  SZMSZ  I. 6.) pontja „A Hivatal alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti 

besorolása”  a következők szerint módosul: 

„6.) pontja „A Hivatal alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

841112                        Önkormányzati jogalkotás 

841133                        Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841114              Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115   Önkormányzati képviselő választáshoz 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 többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173                       Statisztikai tevékenység 



882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202                        Közgyógyellátás 

 

3./ Az  SZMSZ  I. 7.) pontja „A Hivatal bankszámlái: a  Raiffeisen Bank Zrt  Kisvárdai 

Fiókjánál vezetett számlák” helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.) „A Hivatal bankszámlája:  

a  Raiffeisen Bank Zrt  Kisvárdai Fiókjánál vezetett 12042809-01330197-00100007 számú 

számla” 

 

4./ Az  SZMSZ  I. 8.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8.) A Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2012. március 14-ei ülésén, a 336/2012. (VII.14.) határozatával hagyta 

jóvá.” 

 

 

 

5./ Az  SZMSZ  III. 3.) pontja  

„3.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi szakfeladatokon 

foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

munkavállalók 

- védőnői szolgálat 3 főállású közalkalmazott (2 fő védőnő,  takarító), 

- intézményi közétkeztetés (szakács, konyhalány, élelmezésvezető) 8 fő állású 

közalkalmazott, 

            - közfoglalkoztatásba bevont munkavállalók (a létszámukat a mindenkori hatályos 

jogszabályok, valamint az önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében az erre a célra 

elkülönített személyi juttatások kiadási előirányzata határozza meg) 

A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, az ellátandó feladatokat munkaköri leírásokban 

határozza meg.”    

törlésre kerül. 

 


