Kéthely Község Önkormányzatának
Képviselő- testülete

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (VIII…..)
önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
„A képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.”
2.§
Jelen rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.

Molnár Balázs
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus ….
Nagy Gáborné
jegyző

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a ../2019.(VIII….) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 18/2014.(XI. 5.) önkormányzati rendelethez”
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthely Község Önkormányzata
tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő
szakágazatot, illetőleg kormányzati funkciókat – különös tekintettel az újabb államháztartási
jogszabályok előírásaira – az alábbiakban határozza meg:
Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320
Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
013390
Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120
Út, autópálya építése
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010
Közvilágítás
066010
Zöldterület-kezelés
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311
Fogorvosi alapellátás
074031
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044
Könyvtári szolgáltatások
082091
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083050
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031
Idősek nappali ellátása
104031
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900090

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel/Fax: 85/339-210
Ügyiratszám: K/993/2/2019.

15. számú előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019.(VIII….) önkormányzati rendelet
indokolása
Tisztelt Képviselő-testület!
A tervezet a hatályos önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.
A mellékletben két új kormányzati funkció kerülne feltűntetésre:
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásokat, a támogató ezen a kormányzati
funkción rendelte el könyvelni.
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
2019. szeptember 1-jével megkezdi működését a bölcsőde, az intézmény működéséhez
kapcsolódóan Kéthely Község Önkormányzatának is merülnek fel kiadásai (pl.
eszközbeszerzés).
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg,
és fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot.
Rendeletalkotási javaslat
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testült Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítására
megalkotja a ../2019. (VIII….) önkormányzati rendeletet, az előterjesztésnek megfelelően,
változatlan tartalommal.
Kéthely, 2019. augusztus 14.
Molnár Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Rendelet-tervezet címe: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési
hatás:

A szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendelet módosítása szükséges a kormányzati
funkciók változása okán

Nincs.

Környezeti és
Adminisztratív
egészségi
terheket befolyásoló hatás:
következmények:
Nincs.
Nincs.

Egyéb
hatás:
Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A fentiek alapján a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, mivel a könyvelés során alkalmazott kormányzati funkcióknak
összhangban kell állnia az önkormányzati rendeleti szabályozással.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi eljárását vonhatja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre áll.

Rendelkezésre áll.

Rendelkezésre áll.

Rendelkezésre áll.

