Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
15/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI:17.) önkormányzati rendeletének módosítására a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI:17.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 45. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A polgármester tartós akadályoztatása esetén, vagy ha a polgármesteri tisztség ideiglenesen nincs
betöltve, helyettesítésére az alpolgármester jogosult.
(2) Az SzMSz. VII. fejezetének elnevezése Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal megnevezésre
módosul.
(3) Az SzMSz 49. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő- testület az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására önálló, egységes hivatalt hoz
létre Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) elnevezéssel.
(2) A közös hivatal szervezeti felépítését az 5. függelék, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét a 6.
függelék tartalmazza.
(3) A jegyző felelős a közös hivatal költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozási
kötelezettség teljesítéséért. A közös hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselőtestület határozattal fogadja el.
(4) A közös hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni a hivatal ügyfélfogadási rendjét.
(5) Az Önkormányzat a közös hivatal útján, a települési nemzetiségi önkormányzat részére külön
megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit.
2. §
Ez a rendelet 2015. november 26-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2015. november 25. napján kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

1. függelék
Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti bontásban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320 Köztemető –fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082042 Könvvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése
082044 Könyvtári szolgáltatások
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
072111 Háziorvosi Alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

