
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2012. (III.28.)  

önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  
következőket rendeli el: 

1. § 
(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló az 4/2011. (III. 22) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„1. § (1a) Az önkormányzat azonosító adatai: 
a) törzsszám: 732022 
b) adószám: 15732028-2-15 
c) KSH statisztikai számjel: 15732028-8411-321-15 
 
(2) A  Rendelet  1. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„1. § (5) A Tornyospálca Község Önkormányzata körbélyegzője: ” Tornyospálca Község 
Önkormányzata” feliratú körbélyegző, középen  Magyarország címerével.” 
 
(3)  A  Rendelet  1. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„1.§ (6) A Polgármester körbélyegzője: „Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármestere” 
feliratú körbélyegző, középen  Magyarország címerével.” 
 
(4)   A  Rendelet  1. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„1. § (7) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzői középen tartalmazzák Magyarország címerét, 
körben  „Tornyospálca Község Polgármesteri Hivatala” elnevezést, valamint  a címer alatt 
„1.”  illetve „2.” sorszámot.” 

 
2. § 

 
(1) A  Rendelet  2. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„2. § (1) A polgármester saját, illetve átruházott hatáskörben az 1. függelék szerinti aláírás-
képű aláírással, és „Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármestere” feliratú körbélyegző 
lenyomatával ír alá cégszerűen. 
 
(2)  Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete át nem ruházható, illetve át 
nem ruházott hatáskörében hozott döntése következtében keletkező kötelmet a polgármester 
az 1. függelék szerinti aláírás-képű aláírásával, és a Tornyospálca Község Önkormányzata” 
feliratú körbélyegző lenyomatával ír alá cégszerűen. 
 
(3) A Képviselő-testület üléséről készül jegyzőkönyveken, a rendeleteken és az önkormányzat 
által hozott normatív határozatokon „Tornyospálca Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete” körbélyegzőt kell használni.” 
 
 

3. § 
 



A  Rendelet  8. §-a  a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
„8.§ (2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolását a 
rendelet  3. függeléke tartalmazza. 
 

4. § 
 

A  Rendelet 33. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„33.§ (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján segíti a Tornyospálca Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat munkáját és biztosítja a működéshez a nemzetiségek jogairól 
szóló törvényben meghatározott feltételeket, valamint azok költségeit.  
(2) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat  számára az önkormányzati 
feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget havonta 16  
órában ingyenesen a Községháza épületében, a Polgármesteri Hivatalra meghatározott 
általános munkarend szerinti munkaidőben biztosítja, és – a testületi és a tisztségviselők 
telefonhasználata költségei kivételével - viseli a kapcsolódó költségeket.  A helyiséget a 
jegyző jelöli. 
 
 (3) A képviselő-testület közösségi rendezvények lebonyolítására rezsi- és fenntartási 
költségek viselése nélkül ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat 
számára a Tornyospálca Község Önkormányzata tulajdonát képező tornyospálcai 809 hrsz-ú, 
a valóságban Tornyospálca, Mándoki utca 3. szám alatti 1315 m2 térmértékű belterületi 
ingatlant.” 

5. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész 
helyébe „nemzetiségi önkormányzat” szöveg, a 13. §. (2) bekezdés f) pontjában „kisebbségi 
önkormányzat” szövegrész helyébe „nemzetiségi önkormányzat” szöveg, a 24. § (1) bekezdés 
f) pontjában a „kisebbséget” és a „kisebbségi” szövegrész helyébe „nemzetiséget” és 
„nemzetiség” szövegrész lép. 
 
(2) A Rendelet 25. § (4) bekezdésében  a „törvényességi ellenőrzést végző szervezetnek” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg lép. 
 

6. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja 
 
 

7. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát  veszti.  
 
 
 
Dr. Kovács József                                                                                        Kovács Miklósné  
  alpolgármester                                                                                                     jegyző 
 
 
                                                  3. függelék az 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelethez 
 



                              A                                                            B 
Sorszám       Szakfeladat                                       Szakfeladat elnevezése 
                          szám                                                                      
 
 1.             010000     Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és  kapcsolódó                   
                                    Szolgáltatások 
 2.             360000      Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
 3.             381201      Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,  
                                     átrakása 
 4.             382101      Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 5.             412000      Lakó- és nem lakóépület építése 
 6.             421100      Út, autópálya építése 
 7.             521012      Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
 8.             562919      Egyéb étkeztetés 
 9.             581400      Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
10.            680001      Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
11.            680002      Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
12.            750000      Állat-egészségügyi ellátás 
13.            811000      Építményüzemeltetés 
14.            813000       Zöldterület-kezelés             
15.            841112      Önkormányzati jogalkotás 
16.            841133      Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
17.            841154      Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos  
                                      Feladatok 
18.            841191      Nemzeti ünnepek programjai 
19.            841192      Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
20.            841239      Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 
kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása 
21.             841383     Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
22.             841402     Közvilágítás 
23.             841403     Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
24.             841901     Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
25.             842531      A polgári védelem ágazati feladatai  
26.             842541     Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
27.             851011     Óvodai nevelés, ellátás 
28.            862101      Háziorvosi alapellátás  
29.            862231       Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  
30.            862301       Fogorvosi alapellátás 
31.            862302       Fogorvosi ügyeleti ellátás 
32.            869041       Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
33.            869042        Ifjúság-egészségügyi gondozás 
34.            882116        Ápolási díj méltányossági alapon  
35.            882122        Átmeneti segély 
36.            882123        Temetési segély 
37.            882124        Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
38.            882129        Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
39.            882202        Közgyógyellátás 
40.            882203        Köztemetés 
41.            889201        Gyermekjóléti szolgáltatás 
42.            890301        Civil szervezetek működési támogatása 



43.            890441        Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
44.            890442        Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb   
                                           időtartamú közfoglalkoztatása 
45.            890443         Egyéb közfoglalkoztatás 
46.            890506         Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
47.            931903         Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
48.            932109         Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 
49.            960302         Köztemető-fenntartás és -működtetés  
50.            60900           M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 


