
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

27/2013. (IX.27.) önkormányzati

r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  53.  §  (1)  bekezdésében  és  a  143.  §  (4)  bekezdés  a)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§ (1) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Várpalota  Város
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2011.  (II.28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(4)  A  városi  önkormányzat  hivatala:  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal
(továbbiakban: hivatal).”

(2) Az SZMSZ 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Várpalotai Polgármesteri Hivatal”

2.§ (1) Az SZMSZ 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat feladatkörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§-a határozza meg.”

(2) Az SZMSZ 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Mötv. 42.§-a rendelkezik a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható
feladatokról.”

3.§ Az SZMSZ 11.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) amennyiben a polgármester a 9.§ (5) bekezdésében előírt kötelezettségének nem

tesz  eleget,  az  Mötv.  135.§  (2)  bekezdésében  meghatározott  esetben  a  helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv hívja össze.”

4.§ (1) Az SZMSZ 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott esetekben.”

(2) Az SZMSZ 14. §-a kiegészül új (4) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(4)  A képviselő-testület  zárt  ülést  rendelhet  el  az  Mötv.  46.  §  (2)  bekezdés  c)
pontjában meghatározott esetekben.”



5.§ Az SZMSZ 20.§ (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) az Mötv. 50.§-ában meghatározott ügyekben,”

6.§ Az SZMSZ 21.§ (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)  A megválasztott  képviselők  egynegyedének  a  szavazás  megkezdése  előtt  tett
javaslatára kötelező a név szerinti szavazás elrendelése.”

7.§ Az SZMSZ 23.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az Mötv. 52.§ (1) bekezdés a)-n) pontjában meghatározottakat,
b) az ülés megnyitásának időpontját,
c) a napirend előtti felszólalásokat és azok lényegét,
d) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,
e) az elnöknek az ülésvezetés során tett intézkedéseit,
f) az ülésen történt fontosabb eseményeket, 
g) az ülés berekesztésének idejét.”

8.§ Az SZMSZ 29.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester és az alpolgármester jogállását,  főbb jogosítványait  az Mötv.
63.§, 65-68.§, 79.§-a, valamint az e rendeletben rögzített szabályok határozzák meg.”

9.§ Az SZMSZ 30.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Mötv. 57-61.§-aiban rögzítettek alapján határozza meg
bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait.”

10.§ Az SZMSZ 38.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.§  A  jegyző,  aljegyző  önkormányzati  működéssel  kapcsolatos  jogait  és
kötelezettségeit az Mötv. 81-83.§-a és e rendelet rögzíti.”

11.§ Az SZMSZ 39.§ (2) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  felépítésének vázlatát e  rendelet  9.  melléklete
tartalmazza.”

12.§ Az SZMSZ 41.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  A  képviselő-testület  a  települési  képviselő  számára  a  havi  tiszteletdíjat  a
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  132.  §-ában
megállapított köztisztviselői illetményalap és 1,85 szorzószám szorzatában állapítja
meg (továbbiakban:alapdíj)."

13.§ Az SZMSZ 46.§ (1) bekezdés c) pont első mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:
„c) A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”
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14.§ Az SZMSZ 47.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jegyző az ellenőrzési tevékenységet a hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr
útján látja el, mely a tevékenységét Várpalota város jegyzőjének közvetlenül alárendelve
végzi.”

15. § (1) Az SZMSZ 9.§ (5) bekezdésében a „8 napon belül” szövegrész helyébe a „15 napon
belül” szöveg lép.

(2) Az SZMSZ 13. § (7) bekezdésében az „Önkormányzati  Szervezési Irodán” szövegrész
helyébe a „Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodán” szöveg lép.

(3) Az SZMSZ 24/A.§ (1) bekezdésében az „Ügyfélszolgálati és Okmányirodáján” szövegrész
helyébe a „Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodáján” szöveg lép.

(4)  Az  SZMSZ 24/A.§  (4)  bekezdésében  a  „Szervezési  és  Intézményirányítási  Irodájára”
szövegrész helyébe a „Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodájára” szöveg lép.

(5) Az SZMSZ 45.§ 5. pontjában a „Szervezési és Intézményirányítási Irodáján” szövegrész
helyébe a „Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodáján” szöveg lép.

16.§ (1) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 7. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az SZMSZ kiegészül új 9. melléklettel jelen rendelet 3. melléklete szerint.

17.§ (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 5. melléklet (2) bekezdés a) pontja. 

V á r p a l o t a , 2013. szeptember 26.

        Talabér Márta            Máténé dr. Ignácz Anita
         polgármester     jegyző
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1. melléklet a 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet a 8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

1. Ápoló Otthon működtetése
2. Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
3. Színházak támogatása
4. Városi rendezvények támogatása (Ney Dávid hangverseny, Bakony Virágai, 

Várpalotai Napok)
5. Közterület-felügyelet működtetése
6. Nemzetközi kapcsolatok támogatása
7. Civil és non-profit szervezetek támogatása
8. Családi Iroda működtetése
9. Városmarketing
10. Közalapítványok létrehozása, támogatása
11. Várpalota város középiskolai tanulmányi ösztöndíja
12. Egyéb ösztöndíjak támogatása
13. Önkormányzati többségi tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozások támogatása
14. Alapfokú nevelés, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi oktatás, napközi 

üzemeltetése
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2. melléklet a 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

7.  melléklet  a 8/2011.  (II.28.)  önkormányzati  rendelethez

Várpalota Város Önkormányzatának tevékenységi köre: 

Helyi igazgatási és önkormányzati tevékenységek

020000-1
370000-1
382101-1
421100-1
522001-1
562913-1
680001-1
680002-1
813000-1
841112-1
841133-1
841154-1
841169-1
841358-1
841402-1
841403-1
841901-1
842155-1
842531-1
842532-1
842533-1
852011-1
852012-1

852021-1
852022-1

Erdőgazdálkodás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
A polgári védelem ágazati feladatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása
Az óvóhelyi védelem tevékenységek
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Sajátos  nevelési  igényű általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása
(1–4. évfolyam) 
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál iskolai csoportban
integráltan  nevelhető-oktatható,  sajátos  nevelési  igényű  (testi,  érzékszervi,
beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra  nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos  nevelési  igényű általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása
(5–8. évfolyam)
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál iskolai csoportban
integráltan  nevelhető-oktatható,  sajátos  nevelési  igényű  (testi,  érzékszervi,
beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra  nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók ellátása

852031-1
853111-1
853131-1
853132-1

853134-1

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál iskolai csoportban
integráltan  nevelhető-oktatható,  sajátos  nevelési  igényű  (testi,  érzékszervi,
beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra  nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók ellátása

Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
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853211-1

853212-1

853221-1

853222-1

853224-1
855911-1
855912-1
855914-1
855915-1
860000-1
862101-1
862231-1
869042-1

Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  elméleti  oktatás  a
szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  gyakorlati  oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
Háziorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon
882122-1
882123-1
882124-1
882129-1

Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201-1
882203-1

Adósságkezelési szolgáltatás
Köztemetés

889935-1
889936-1
889942-1
889943-1
889949-1
889967-1

Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása

890301-1
890302-1
890303-1
890441-1
890442-1

Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Civil szféra megerősítését segítő egyéb tev.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatás  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú
közfoglalkoztatása

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás
890509-1
910122-1
910301-1
910502-1

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság üzemeltetése
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931201-1
931204-1
931301-1
931903-1

Versenysport-tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés
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3  . melléklet a 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  felépítése

A B C D E
1.

Polgármesteri
Kabinet Iroda

Szervezési,
Intézményirányítási

és Szociális Iroda
Pénzügyi

Iroda 
Hatósági Iroda Városfejlesztési,

Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási

Iroda
2. A Jegyző

vezetésével a
Polgármester
közvetlenül

irányítja

Irodavezetői
feladatokat az

Aljegyző látja el

Irodavezető Irodavezetői
feladatokat a
Jegyző látja el

Irodavezető

3. Polgármesteri 
referens

Jogi előadó I. Gazdálkodási 
ügyintéző I.

Kereskedelmi, 
telephely-engedélye
zési és egyéb 
igazgatási ügyintéző

Közterület-felügyelő I.

4. Titkársági 
referens

Jogi előadó II. Gazdálkodási 
ügyintéző II.

Építéshatósági 
ügyintéző I.

Közterület-felügyelő 
II.

5. Városmenedzser Képviselő-testületi 
ügyintéző

Gazdálkodási 
ügyintéző III.

Építéshatósági 
ügyintéző II.

Műszaki ügyintéző

6. Pályázati és 
nemzetközi 
kapcsolatok 
referense

Informatikus Gazdálkodási 
ügyintéző IV.

Anyakönyvvezető Energetikai, 
tűzvédelmi és 
közlekedésigazgatási 
ügyintéző

7. Belső ellenőr Gondnok-karbantartó-
portás

Pénztáros Hagyatéki ügyintéző Környezetvédelmi 
ügyintéző

8. Portás Számviteli 
ügyintéző I.

Adóügyi ügyintéző 
I.

Vagyongazdálkodási 
ügyintéző I.

9. Gépkocsi-vezető Számviteli 
ügyintéző II.

Adóügyi ügyintéző 
II.

Vagyongazdálkodási 
ügyintéző II.

10. Ifjúsági, köznevelési 
és szociális referens

Számviteli 
ügyintéző III.

Adóügyi ügyintéző 
III.

Gazdálkodási és 
statisztikai ügyintéző

11. Szociális, 
egészségügyi és 
esélyegyenlőségi 
referens

Adóügyi ügyintéző 
IV.

Ingatlangazdálkodási, 
állattartási és 
ebrendészeti igazgatási
ügyintéző

12. Ügyiratkezelő I. Adóügyi ügyintéző 
V.

13. Ügyiratkezelő II. Adóügyi ügyintéző 
VI.

14. Szociális ügyintéző I.
15. Szociális ügyintéző II.
16. Szociális ügyintéző 

III.
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	Irodavezető

