
Monostorpályi Község Önkormányzata   
Képviselő-testületének 

11/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 
 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli 
el:  
1. §  (1)  A Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(6) Monostorpályi Község Önkormányzat alaptevékenységét, valamint szabad 
kapacitás kihasználását célzó szakfeladatokat az 1. függelék tartalmazza.” 

  
(2)  A Rendelet 1. függelékét a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.   
 
(3)  A Rendelet 6. mellékletének 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. 

melléklete szerinti 3. melléklet lép.  
 
(4)  A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 

„(1)  A Képviselő - Testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes 
ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések 
csatolása mellett történhet. Az előterjesztéshez kapcsolódó 10 oldalnál 
nagyobb terjedelmű melléklet a polgármester döntése alapján – a zárt ülés 
anyagait kivéve – a képviselők e-mail címére történő megküldéssel, vagy a 
www.monostorpalyi.hu oldalra történő megjelenítéssel is eljuttatható a 
polgármester, a képviselők, és az alpolgármester, továbbá a meghívottak 
részére.” 

 
2. §  E rendelet 2011. június 16-án lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon  

hatályát veszti.  
 

 
Szabó József     Juhász Péter 

                       polgármester            jegyző    
 
Záradék: 
 
E rendelet 2011. június 16. napján lett kihirdetve. 

Juhász Péter 
       jegyző 

 
 



 
 

A 11/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 

„a 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 
 

Monostorpályi  Község Önkormányzat Alaptevékenysége:  
 
 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

421110 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
661901 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek 
750000 Állategészségügyi ellátás  
813000 Zöldterület-kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
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 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841132 Adóigazgatás  
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841191 Nemzeti Ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842428  Bűnmegelőzés  
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. 

évfolyam) 



852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. 
évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
862101 Háziorvosi ellátás  
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  
881011 Idősek nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi-segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
882111 Rendszeres szociális segély 
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 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 



890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
910123 Könyvtári szolgáltatás  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
Szabad kapacitás kihasználását célzó szakfeladatok 
 
 
Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

562917 Munkahelyi étkeztetés   
562920 Egyéb vendéglátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
772900 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

960900 m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 11/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

„Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 3. melléklete 
 
 

K I A D M Á N Y O Z Á S  
 
1.) A kiadmányozási jogkört a jegyző gyakorolja.  A jegyző akadályoztatása, vagy hiánya 
miatt a testület által meghatározott köztisztviselő látja el a megbízott jegyzői feladatokat, 
jelenleg Dr. Köstner Dávid. A testületi ülésen a jegyző helyettesítésére Dr. Köstner Dávid, 
vagy a jegyző által megjelölt hivatali köztisztviselő jogosult.   

 
2.) Az ügyintézők  önállóan  végzik  a  kiadmányszerkesztést  és  aláírás  előtt  a 

kiadmánytervezetet a jegyző elé terjesztik 
 
3.) Önkormányzati hatósági ügyek esetében ezt a feladatot a képviselő-testület által erre 

feljogosított átruházott hatáskörben eljáró személy látja el.”  
 


