
PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6/2014.(II.26.) RENDELETE

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I.29.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014. (I.29.)
rendeletét (a továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ 

A R. 1.§ (1) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„ - Az önkormányzat alapítása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény alapján
történt.”

2.§

A R. 36.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„  A  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  hatályos  és  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát  a
képviselő-testület 146/2009.( VI.30.) Kt. határozatával fogadta el. „

3.§

A R 5.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„ Az önkormányzat kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenysége a következő:

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége.

Az önkormányzat  alaptevékenységét  a   Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény határozza meg. „  

                                                                  4.§

A R.36. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„  A  polgármesteri  hivatal  kormányzati  funkció  szerint  besorolt  alaptevékenysége  a
következő:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége  

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatási

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai



104051 Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások

A polgármesteri hivatal alaptevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg. 

A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma 17 fő. „

   5.§

A R 46 § (3) az alábbi mondattal egészül ki:

„ A belső ellenőr: Megoldás 2006. Kft. (9082 Nyúl, Árpád u. 17.)”

                                                                   6.§

A polgármesteri hivatal szervezeti ábráját a R. 2. számú melléklete tartalmazza. 

E rendelet 2014. március 1-én lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2014. február 25.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 26.

Pannonhalma, 2014. február 26.

Kovács Szabolcs
       jegyző


