
 

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(II.12.) 

határozata a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatal – a képviselő-testület 162/2012.(XII.28.) 

határozatával jóváhagyott – Szervezeti és Működési Szabályzatának 

2014. március 1-jén, valamint az alapító okirat 1. számú módosítása 

törzskönyvi bejegyzésével hatályba lépő módosítását jóváhagyja. 

 

 

 

T E R V E Z E T  

 

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

1.) Az SZMSZ. I. fejezetének 1.) e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

e) a módosítást követően egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okirat száma, 

kelte: VII/1/2014. 2014. február ……….  

 

2.) Az SZMSZ. I. fejezetének 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

2.) A költségvetési szerv tevékenységi köre 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

(alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölése): 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A közös önkormányzati 

hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 

állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

A költségvetési szerv fő tevékenysége: 
TEÁOR: 8411 Általános közigazgatás 

A költségvetési szerv főtevékenységének szakágazati besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

A költségvetési szerv alaptevékenysége (kormányzati funkció szerint): 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 



016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041120 Földügy igazgatása 

041210 Munkaügy igazgatása 

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása 

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 

044310 Építésügy igazgatása 

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 

047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

063010 Vízügy igazgatása 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

076010 Egészségügy igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 

feladatok igazgatása és szabályozása 

098010 Oktatás igazgatása 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 

államháztartáson kívülről 

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú 

tevékenységek kiadásai és bevételei 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A költségvetési szerv gazdálkodó szervezet felett alapítói, illetve tulajdonosi 

jogokat nem gyakorol. 
 

3.) Az SZMSZ. II. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

1.) A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája: 

 

A költségvetési szerv egységes hivatalt alkot, szervezeti egységek nem kerülnek kialakításra. 

Az engedélyezett létszámkeret 17 fő, az alábbi részletezés szerint:  



- 1 fő jegyző 

- 1 fő aljegyző, aki ellátja az igazgatási ügyintézői feladatokat is (betöltetlen aljegyzői 

állás esetén 1 fő igazgatási ügyintéző is foglalkoztatható) 

- 14 fő beosztott (pénzügyi ügyintéző, ügykezelő és kisegítő) - (ebből legalább 11 fő 

pénzügyi ügyintéző, 1 fő ügykezelő, 1 fő kisegítő, a fennmaradó 2 álláshely az aktuális 

feladatok és lehetőségek függvényében ügyintézővel, ügykezelővel, kisegítővel, 

közfoglalkoztatottal is betölthető) 

Szervezeti ábra: 

 
 

4.) Az SZMSZ. II. fejezetének 4. pontjában a kisegítő feladatai között a „körjegyzőség” 

szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal” szöveg lép.  
 

5.) Ezen SZMSZ-módosítás 1.)-2.) pontja az alapító okirat 1. számú módosítása 

törzskönyvi bejegyzésének napján, többi rendelkezése 2014. március 1-jén lép 

hatályba. 
 

 

 

jegyző 

aljegyző 

ügyintézők ügykezelők kisegítő 


