
 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (VI.6.) rendelete 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2008. 

(X. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ.) 1. § a következő (3) bekezdéssel 

egészül ki, egyben a jelenlegi (3) – (9) bekezdések számozása (4) – (10) bekezdésre 

változik: 

 
„(3) Az Önkormányzat jelzőszámai: 

Adószáma:   15728001-2-08 

Statisztikai számjele:  15728001-8411-321-08 

PIR törzsszáma:  728009 

TEÁOR kódja:   8411 

KSH kódja:   0802495 

Bankszámlaszáma:  10402142-21423341” 

 

2. §  

 

 Az SZMSZ. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(4) Az Önkormányzat alaptevékenységi szakágazata:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége. Az önkormányzat szakfeladat rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.” 

 

3. §  

 

(1) Az SZMSZ. 19. § (7) bekezdésének szövege a következők szerint módosul: 

 

„(7) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendeletet az elfogadását követő első 

munkanapon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, valamint az elfogadását követő 5 

munkanapon belül az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A Nagycenki 

Híradónak a rendelet elfogadását követően kiadásra kerülő számában a rendelet 

elfogadásáról rövid tartalmi ismertető mellett a lakosságot tájékoztatni kell. 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 6. napon 

tekintendő kihirdetettnek. Ennél rövidebb kihirdetési idő csak különös szükség esetén 

határozható meg, de ez esetben a testület, a polgármester vagy a jegyző köteles a rendelet 

szórólapon történő közzétételét elrendelni. 
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(2) Az SZMSZ. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) A Képviselő-testület normatív határozatait a rendeletekre vonatkozó előírások szerint 

kell közzétenni. 

4. §  

 

Az SZMSZ a következő új 3. sz. melléklettel egészül ki, egyben a jelenlegi 3. sz. melléklet 

(Vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett munkakörök) számozása 4. sz. mellékletre változik. 

 

3. számú melléklet 

12/2008.  (X. 8.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat szakfeladat rendje 

 

360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

421100 Út, autópálya építése 

429900 Egyéb m.n.s. építés 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

562919 Egyéb étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

843044 Gyógyító-megelőző eljárások finanszírozása 

854314 Szociális ösztöndíjak 
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869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 

889921 Szociális étkeztetés 

889924 Családsegítés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 

 

5. § 

 

Az SZMSZ 4. sz. melléklete (Vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett munkakörök megnevezése) 

a következő 7. ponttal egészül ki: 

 

„7.  Aljegyző” 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. június 6-án lép hatályba, és 2012. június 7-én hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nagycenk Nagyközségi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2008. (X. 8.) 

önkormányzati rendeletet módosító 5/2010. (XI. 3.) és 7/2011. (V. 4.) önkormányzati 

rendelet. 

     

 

 

 

Csorba János       Percze Szilvia 

           polgármester sk.                                                                jegyző sk. 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

………………………………… 

Lukácsné Kolonits Zsuzsanna üi. 


