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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
………/2012. (V.   .) önkormányzati rendelete 

a 14/2011. /VI.30./ rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
1.§  Az SZMSZ 1. melléklete 5. pontjában foglalt „Tagsági díjak: megyei területfejl. 

tanácsi tagdíj, többcélú kistérségi társulási tagdíj, TÖOSZ, SALDO, Palóc út” 
szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: „Tagsági díjak: MÖSZ tagdíj, 
többcélú kistérségi társulási tagdíj, SALDO, Palóc út, Kelet-Nógrádi Hulladék-
rekultivációs Társulás, Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ”. 

 
2. § Az SZMSZ 1/A. melléklettel egészül ki, mely e rendelet 1. melléklete. 
 
3. § Az SZMSZ 6. melléklet I. fejezete 1. pontjában foglalt „A költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 6. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe „Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése” szöveg lép.  

 
4. § Az SZMSZ 6. melléklet I. fejezete 3. pontjának helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
5. § Az SZMSZ 6. melléklet  I. fejezete 4. pontjában foglalt „A költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 3. és 16. §-ában foglaltak 
szerint a tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” szövegrész 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
6. § Az SZMSZ 6. melléklet I. fejezete 6.1. pontjának helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 

6.1. A hivatalhoz rendelt költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzat, 
gazdálkodó szervezet 
 
Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények) gazdálkodását az 
IPESZ látja el. 

 
A Hivatalhoz tartozik gazdálkodási szempontból a Pásztói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat.  
A Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködés részleteit a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény szabályozza, illetve a Hivatal és a Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött megállapodás és gazdálkodási szabályzat rögzíti.  
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A Polgármesteri Hivatal, köztük kistérségi ügyintézők látják el a kistérségi társulás 
munkaszervezeti feladatait, ezen belül a gazdálkodási feladatokat is.  
 

7. § Az SZMSZ 6. melléklete II. fejezetének helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
8. § (1) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezete 2.2.7. pontjának helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
 2.2.7.Kistérségi munkaszervezet főbb feladatai 

- a társulásban résztvevő települési önkormányzatok közös céljainak (szociális és 
egészségügyi ellátás, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, alapfokú 
oktatásnevelés, területfejlesztés, közművelődés és kultúra, szolgáltatás–szervezési 
feladatok, település és területrendezés, természet- és környezetvédelem stb.) elő 
segítése, feladatok ellátása során komplex programok elkészítése javaslatok 
kidolgozása, döntés előkészítés, végrehajtó tevékenység, 
- belső ellenőrzés, 
- társulási tanács és elnökség pénzügyi bizottság működésével kapcsolatos feladatok, 
- többcélú társulás közbeszerzési feladatai, 
- megszűnt közalapítvány egyes feladatainak ellátása. 
- a Területi Gondozási Központ, mint szociális feladatokat ellátó integrált intézmény 
pénzügyi gazdasági feladatának ellátása, valamint az intézmény feladatkörébe tartozó 
ágazati feladatok szakmai felügyeletének ellátása. 

Helyettesítés rendje: a helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

(2) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezete a következő 3.2.1. ponttal egészül ki: 

3.2.1. A Városi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységében működő Pásztó Kistérség 
többcélú társulásának pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, 
munkaköre. 

Kistérségi ügyintéző 1. 

- A Társulás költségvetésének, időközi beszámolóinak, zárszámadásának előkészítése, az 
ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatások és jelentések teljesítése 

- az előirányzat felhasználás jogszabálynak és belső szabálynak megfelelő irányítása 
ellenőrzése 

- az üzemeltetési, fenntartási, működtetési tevékenység irányítása, ellenőrzése 
- a felügyelt intézmény tevékenységének gazdasági áttekintése 
- a FEUVE rendszer működésében való részvétel 
- a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása 
- fejlesztési elképzelési kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése 
- költségvetési előterjesztések készítésének koordinálása 
- saját hatáskörű előirányzat módosítások, jogszabályoknak megfelelő kidolgozása 
- normatív állami támogatásigénylés, elszámolás irányítása, 
- kapcsolattartás a társult önkormányzatokkal és az önállóan működő és gazdálkodó 

intézménnyel. 

Kistérségi ügyintéző 2. 

- kettős könyvvezetés feltételeinek biztosítása, 
- költségvetés készítése, területi előterjesztések készítésében történő közreműködés, 
- időszaki és éves könyvelési zárások, mérlegkészítés, költségvetési jelentéskészítés, 
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- számlakijelölés kontírozás, 
- normatív állami támogatás és elszámolás lebonyolításában történő közreműködés, 
- adatszolgáltatás a nettófinanszírozáshoz, 
- negyedéves és éves statisztikák elkészítése, egyeztetése, elküldése, 
- bevétel főkönyv vezetése, egyeztetése a könyveléssel, 
- tárgyi eszközök nyilvántartása, 
- jelentések a munkából történő távolmaradásról (betegség, szabadság) 
 

 (3) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezete 3.2.1. pont alatt lévő gazdasági szervezeti 
felépítés ábrája kiegészül a (2) bekezdésben szereplő „kistérségi ügyintéző 1” és 
„kistérségi ügyintéző 2” szöveggel. 
 

9. § Az SZMSZ 6. melléklete IV. fejezete 2. pontjának 2.2. alpontjában foglalt „Magyar 
Köztársaság szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép. 

 
10. § Az SZMSZ 6/A. melléklete II. pontjában foglalt „Irodák” szövegrész helyébe az 

„Osztályok” szöveg lép. 
 
11. § Az SZMSZ 6/C. melléklete 1. pontjának 1.6. alpontjában foglalt 
 

„Pásztó Városi Önkormányzat által alapított, illetve azon gazdálkodó szervezetek, 
amelyeknél az önkormányzat tulajdonosi jogokat gyakorol:   
- Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
- Margit Kórház 
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
- Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
- Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 
- KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.  
- Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.” 
 
szövegrész helyébe a 
 
„Pásztó Városi Önkormányzat által alapított, illetve azon gazdálkodó szervezetek, 
amelyeknél az önkormányzat tulajdonosi jogokat gyakorol:   
- Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
- Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
- Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 
- Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület.” szöveg lép. 
 

12. §  Az SZMSZ 6/C. melléklete 3. pontjának 3.1. alpontjában foglalt „(292/2009. (XII.9.) 
Korm. rend. 17. § (1) bek.)” szövegrész helyébe a „(368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 
11. §)” szöveg, az „(új Ámr.) 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (7) bekezdés b) 
pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (2) bekezdésében és a 10. § (7) bekezdés b) 
pontjában” szöveg lép. 

 
13. § (1) Az SZMSZ 6/C. melléklete 3. pontjának 3.2. alpontjában foglalt  
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 „1. Tervezés  
Hivatkozás: 
- 292/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a  
„1. Tervezés  
Hivatkozás: 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet” szöveg lép. 
 
(2) Az SZMSZ 6/C. melléklete 3. pontjának 3.2. alpontjában foglalt 
„9. Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség 
Hivatkozás 
- Áht. 83. és119. §-a,  
- 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a 
„9. Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség 
Hivatkozás 
- 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet” szöveg lép. 

 
14. § Az SZMSZ 6/F. mellékletének 3. pontjában foglalt „292/2009. (XII.19.) Korm. 

rendelet 21. számú mellékletének” szövegrész helyébe a „370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének” szöveg lép. 

 
15. §  Az SZMSZ 2. függelékének helyébe e rendelet  1. függeléke lép. 
 
16. § (1) Ahol Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 

(továbbiakban: Ör.) Pásztó Város Önkormányzatát említ, azon Pásztó Városi 
Önkormányzatot kell érteni. 

 
(2) Ahol az Ör. Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, illetve CKÖ-t említ, azokon 
Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, ahol kisebbségi önkormányzatot említ, 
azon nemzetiségi önkormányzatot kell érteni. 
 
(3) Ahol az Ör. államigazgatási hivatalt említ, azon kormányhivatalt, ahol Észak-
magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalt említ, azon Nógrád Megyei 
Kormányhivatalt kell érteni.  
 
(4) Ahol az Ör. 1992. évi XXIII. törvényt, illetve köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvényt említ, azon 2011. évi CXCIX. törvényt, illetve közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényt kell érteni.  
 
(5) Ahol az Ör. hivatásos, vagy hivatásos önkormányzati tűzoltóságot említ, azon 
önkormányzati tűzoltóságot kell érteni. 
 

17. §  Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba. 
 
18. § (1) Hatályát veszti Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 75. § (4) 
bekezdése. 

 
            (2) Hatályát veszti a 12/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelet. 

(3) Hatályát veszti az SZMSZ 6. melléklet III. fejezetében az Intézményirányítási és 
Szociális Osztály rendelőintézeti és kórházi ellátással kapcsolatos feladatköre.  
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(4) Hatályát veszti az SZMSZ 6. melléklet III. fejezetében a Városkörzeti Hatósági és 
Igazgatási Osztály szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatos feladatköre. 
 
 

Pásztó, 2012. május 16. 
 
 
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
          polgármester                 címzetes főjegyző 
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1. melléklet  
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

 
 
1./       Az önkormányzat főbb adatai: 
 
 Megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat 
 
 Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
 
 Törzskönyvi azonosító szám:    735319 
 
 Adószáma: 15735313-2-12 
 
 KSH statisztikai számjel: 15735313-8411-321-12 
 
 ÁHTI azonosító: 744876 
 
 TEÁOR: 8411  Általános közigazgatás 
 
 Alaptevékenységi besorolás:  
 

Államháztartási szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú  
 kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 
 Szakfeladat: 
 
 Alaptevékenység    841126    Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  
                igazgatási tevékenysége 
 
 Alapítás dátuma: 1990. szeptember 30. /jogelőd nélküli alakulás/ 
 

 Telefon: 32/460-155 

Telefax: 32/460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

Internet honlap: www.paszto.hu 
 
2./ Az önkormányzat tevékenységei  és az azokhoz rendelt szakfeladatok 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000 Lakó és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 



 8

421300 Híd, alagút építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100 Vízi létesítmények építése 
429900 Egyéb máshová nem sorolható építés 
430000 Speciális szaképítés 
522001 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

üzemeltetése 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
730000 Reklám, piackutatás 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület-kezelés 
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841132 Adóigazgatás 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841402 Közvilágítás 
841403 Város -, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelmi ágazati feladatai 
842532 Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(1-4 évf.) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(5-8. évf.) 
852024  Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évf.) 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
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882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő - gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások  
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program - és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkozatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

      Technikai szakfeladatok 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  

elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
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2. melléklet  
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

 
 
3./ A hivatal legfontosabb adatai 
 

A polgármesteri hivatal megnevezése: Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal 
 
A Hivatal székhelye, címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
 
A Hivatal telephelye(i): Pásztó, Nagymező u. 3. 
 
A Hivatal gazdasági szervezetének helye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 

Adószám: 15450827-2-12 

Statisztikai számjel: 15450827 8411 325 12 

Törzskönyvi azonosító száma: 450823 

A számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, címe: OTP Bank 

Pénzforgalmi (fizetési) számla száma: 11741024-15735313 

Telefon: 32/460-155 

Telefax: 32/460-918 

E-mail: pmhivatal@paszto.hu 

Internet honlap: www.paszto.hu 

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal 
ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 

A Hivatal az önkormányzat működésével, feladat- és hatáskörével, a polgármester feladat- 
és hatáskörével, hatósági jogkörével, a jegyző feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével 
kapcsolatos döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat látja el. 

Az alapító szerv megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az alapítás időpontja: 1991. II. 20. 

Az alapító okirat kelte: 2004. VI. 24. 
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Az alapító okirat száma: 103/2004. /VI. 24./ 

A Hivatal illetékességi területe:  
Pásztó Város közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályban meghatározott működési 
terület. 
 
A hivatalt alapító, irányító szerv neve, székhelye: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
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3. melléklet  
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

 
II. FEJEZET 

 
A HIVATAL FELADATAI 

 
1./ A Hivatal tevékenységei  és az azokhoz rendelt szakfeladatok 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz 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 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841132 Adóigazgatás 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
842531 A polgári védelmi ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
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Technikai szakfeladat: 
 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
 

 
Vállalkozási tevékenység 
 
A Hivatal a mindenkor hatályos jogszabályok szerint eszközeinek, szabad kapacitásának 
hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem 
veszélyezteti alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A 
vállalkozási tevékenységből származó bevételeket az önkormányzat alaptevékenységének 
ellátására kell fordítani. 
A vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az éves költségvetés 
– tervezett összkiadáshoz viszonyított – 30 %-át. A vállalkozásokból származó bevételeket 
és a vállalkozási tevékenység ráfordításait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell 
elszámolni. A vállalkozási tevékenység eredményéről az éves költségvetési beszámoló 
keretében kell beszámolni. 
 

2./ A tevékenységeket meghatározó főbb jogszabályok 
 
2011. évi CXCV.  törvény   az államháztartásról 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

ellenőrzéséről 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet   az államháztartás szervezetei beszámolási és 
  könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
2009. évi LX. törvény   az elektronikus közszolgáltatásról 
2007. évi CXXVII. törvény   az általános forgalmi adóról 
2000. évi XLIII. törvény   a hulladékgazdálkodásról 
1997. évi LXXVIII. törvény   az épített környezet alakításáról és védelméről 
1997. évi XXXI. törvény   a gyermekek védelméről és a gyámügyi  
  igazgatásról 
1996. évi XXI. törvény   a területfejlesztésről és a területrendezésről 
1995. évi CXVII. törvény   a személyi jövedelemadóról 
1995. évi CXII. törvény   a lakások és helyiségek bérletére, valamint az  
  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  
  szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról 
1995. évi LVII. törvény   a vízgazdálkodásról 
1993. évi LXXIX. törvény   a közoktatásról 
1993. évi LXXVIII. törvény   a lakások és helyiségek bérletére, valamint az  
  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
1992. évi XXXIII. törvény   a közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXII. törvény   a Munka Törvénykönyvéről 
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1991. évi LXXXII. törvény   a gépjárműadóról 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

1991. évi XVI. törvény   a koncesszióról 
1990. évi C. törvény   a helyi adókról 
1990. évi XCIII. törvény   az illetékekről 
1990. évi LXV. törvény   a helyi önkormányzatokról 
1959. évi IV. törvény   a Polgári Törvénykönyvről 
 

3./ A tevékenységek forrásai 
 
A Hivatal az 1./ pontban foglalt tevékenységeinek feltételeit az Ötv. 81-87.§-ában 
nevesített forrásokból teremti meg, figyelemmel a mindenkori éves költségvetési 
törvényre. A Hivatal feladatai ellátásához hazai és uniós források igénybevételére is 
törekszik pályázatokon való részvétel útján. 
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1. függelék  
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

 
 

Polgármester, képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai 
 által teendő eskü szövege 

 
 
 
Az eskü szövege: 
 
 „Én, …………………… (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; …………………… (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő 
feladataimat …………………… (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) 
bekezdése értelmében a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete e kötelezettségének a jelenleg hatályos 4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelettel 
tett eleget, mely azóta egyszer már változott. 
 
Napjainkban rengeteg jogszabály változik, újak születnek, míg korábbiak hatályukat vesztik. 
A jogszabályalkotás terén is gyorsan változó világban lépést kell tartani a változásokkal. A 
jogszabály módosulások indokolják az SZMSZ-ünk aktualizálását, a változó jogszabályokhoz 
való igazítását.  
 
A változás elsősorban az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak 
egyes kérdéseiről szóló rendelet 6. mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és mellékleteit érinti, de kisebb változásokat az önkormányzat 
SZMSZ-én is át kell vezetni. 
 
Az alábbi jogszabályok hatályba lépése miatt vált leginkább szükségessé az SZMSZ 
módosítása: 
 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és ellenőrzéséről 
- 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási 

szakágazati rendről 
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 

 
A módosuló szövegrészeket dőlt, vagy félkövér betűvel szedtük.  
 
 
 

KÜLÖNÖS INDOKOLÁS 
 

1. § 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2011. (V. 26.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében 1999. óta fennálló 
tagságát 2011. december 31-i hatállyal megszünteti, ezért tagsági díjat nem fizet.  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2012. (IV. 27.) számú határozatával 
döntött arról, hogy Magyar Önkormányzatok Szövetségébe belép és oda tagdíjat fizet. 
Pásztó Városi Önkormányzat 327/2007. (XII. 28.) sz. határozatával a Kelet-Nógrádi 
Hulladék-rekultivációs Társuláshoz, 245/2011. (X. 26.) sz. határozatával pedig a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozott. 
 

2. § 
Jogszabályi változás miatt az önkormányzat önálló törzskönyvi azonosítóval, 
szakfeladatokkal és számlaszámmal rendelkezik, amit az 1/a. melléklet tartalmaz. 
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3. § 

A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény. A hatályon kívül helyezett jogszabály helyett az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése írja elő a vonatkozó kötelezettséget. 

4. § 

Jogszabályi változás következtében módosult a Polgármesteri Hivatal statisztikai számjele, 
illetve pénzforgalmi számlaszáma, szakfeladatai. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatályát vesztette, a jelenleg hatályos 
jogszabály elnevezése: nemzetiségek jogairól szóló törvény. 

5. § 

A már említett költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény hatályát vesztette, az SZMSZ 
vonatkozó rendelkezése tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ad iránymutatást. 

6. § 

Szintén jogszabályi változás következménye az SZMSZ hivatkozott jogszabályhelyének 
módosítása. Új törvény született a nemzetiségek jogairól, mely a helyi önkormányzatok 
vonatkozásában meghatározza a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátását. E tekintetben a Polgármesteri Hivatal és a Pásztói Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között 2012. év januárjában új megállapodás köttetett. Új 
szabályozás hatályos a kistérségi munkaszervezetet illetően is.  

7. § 

Új jogszabály lépett hatályba a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 
2012. január 1-jén. Az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet azóta már egy módosításon is 
átesett, egyes szakfeladatok tekintetében az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III. 1.) NGM 
rendelet szerint változott néhány szakfeladat száma, illetve elnevezése. Ezen szakfeladat 
számváltozások és névváltozások az SZMSZ-en átvezetésre kerültek. Az új államháztartási 
törvény 7. §-ának értelmében változott a költségvetési szervek tevékenysége, amely lehet 
alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység. Eszerint megszűntek a kiegészítő és a 
kisegítő tevékenységek. Változott továbbá a saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladat 
„saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakágazatra.  

Mindezeken túlmenően számos, a Polgármesteri Hivatal tevékenységét meghatározó 
jogszabály változott, ezek listáját is aktualizáltuk a melléklet keretében. 

8.§ 

A kistérségi munkaszervezet feladatainak módosítását jogszabályi változások indokolják. 
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9. § 

Az Alaptörvény „A” cikkének értelmében Hazánk neve Magyarország. A magyar állam neve 
tehát mind a hazai használat során, mind a külkapcsolatokban Magyarország. 

10. § 

A Polgármesteri Hivatal osztályokra tagozódik, javasolt tehát a belső szervezeti felépítésben 
az irodák helyett az osztályok elnevezést használni az SZMSZ-ben is.  

11. § 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. (I. 10.) számú határozatával döntött 
a KRF Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő üzletrészének 
értékesítéséről, így ebben a szervezetben az önkormányzat tulajdonosi jogokat már nem 
gyakorol.  

A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. ebben a társasági formában nem folytathatta tovább 
tevékenységét, kötelezően egyesületté kellett átalakulnia. További elnevezése és működési 
formája Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, melyhez az önkormányzat a 
képviselő-testület 278/2011. (XI. 29.) számú határozata értelmében csatlakozott. 

12-14. § 

Korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése és új jogszabályok hatályba lépése indokolja 
az adott szakaszokban megjelölt változtatások véghez vitelét.  

15. § 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül 
helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény mellékletét, melynek részét képezte 
a polgármester esküjének szövege. Az új önkormányzati törvény 1. melléklete tartalmazza az 
új eskü szövegét.  
 

16. § 
 

Pásztó Város Önkormányzata elnevezését „Pásztó Városi Önkormányzat”-ra történő 
módosítása a törzskönyvi nyilvántartásban, a banki bélyegzőkön, illetve bejelentőn történő 
megnevezés indokolja, ezeken ugyanis ez utóbbi megnevezés szerepel. Az SZMSZ e 
szakaszában említett minden más módosítást jogszabályi változás tesz szükségessé.  
 

17-18. § 
 
A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése jogszabályváltozás miatt 2012. 
január 1-től nem része a városi önkormányzat költségvetésének. Az új államháztartási törvény 
rendelkezései értelmében a nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési 
határozatban állapítja meg, ezért vált indokolttá a hivatkozott jogszabályi rendelkezés 
hatályon kívül helyezése. 
 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések. A hatályon kívül helyező 
rendelkezéseket egyes önkormányzati szakfeladatoknak a megszűnése, valamint 
jogszabályváltozás indokolja. 


