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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 29-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) rendelet módosítása 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- Alaptörvény 

- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző 

    Polyefkó Mária költségvetési előadó 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolását a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. 

függeléke tartalmazza. 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet módosította a 44/2015. (XII.30) NGM rendelet. A 

módosítás szükségessé teszia függelékfelülvizsgálatát. Jelentős változások a szociális 

feladatok ellátása terén tapasztalhatóak. 

 

A közös hivatal nem székhely önkormányzatainál a családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálathoz kapcsolódó kormányzati funkció kódok nem szerepelhetnek a törzskönyvben. E 

kormányzati funkció törzskönyvből való törlését a Magyar Államkincstár hivatalból 

végrehajtotta, azonban az SZMSZ 1. függelékéből is törölni kell. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatályos 

rendelkezése alapján a települési önkormányzat feladata a szünidei gyermekétkeztetés 

biztosítása, mellyel ki kell egészíteni az ellátandó feladatok funkció kódjait. A 

gyermekétkeztetés kódjai 2015.január 1-től változtak, ennek törzskönyvben való átvezetése 

megtörtént, most szükséges a változás átvezetése az SZMSZ-ben. Saját konyhát nem 

üzemeltetünk, munkahelyi étkeztetés nincs, így annak törlése indokolt. 

 

Célszerű felvenni a kódok közé az alábbi feladatok kormányzati funkcióit:  

 - növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

../2016. (II.29.) számú határozata 

az önkormányzat kormányzati funkció kódjainak változásáról 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

alaptevékenységének kormányzati funkcióiaz alábbiakkal egészülnek ki: 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Törlésre kerülnek a lent felsorolt kormányzati funkciók: 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 



104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 

107054 Családsegítés 

 

Az óvodai intézményi étkeztetés (096010) és az iskolai étkeztetés (096020) helyébe a 096015 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybenkormányzati funkció lép. 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat a törzskönyvi 

nyilvántartásba bejelentse. 

 

Határidő: 2016.március 9. 

Felelős: Polgármester 

 
Rendelet-tervezet: 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (     . ) rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, 143. § (4) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép. 

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt következő napon hatályát 

veszti. 

     Tóth Erika  Dr. Sisa András 

polgármester jegyző 

 
 

 
 

1. függelék az ____/2016. (__.__.) önkormányzati rendelethez 

Az Alcsútdoboz Település Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 

 

Kormányzati 

funkció kódja 
Kormányzati funkció megnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 



041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út,autópálya építése 

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása 

052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése 

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 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok  működtetése és fejlesztése 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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