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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. október 29-én tartandó ülésére.  

 
Az Önkormányzat szervezeti és Működési szabályzatának 

módosítása 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
a Magyar Államkincstár Békés Megyei Kirendeltsége az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31. Korm. rendelet 167/B § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII 29.) NGM rendelet 
2015 január 1-jétől hatályos változásai miatt, a szükséges adatváltozásokat hivatalból 
átvezette az önkormányzatok törzskönyvi alapnyilvántartásában.  
Emiatt az Önkormányzat Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) a kormányzati 
funkciókat tartalmazó 3. sz. függelékében a változásokat a határozati javaslat szerint át kell 
vezetnünk. 
 
A 2. számú háziorvosi körzetben az alapellátás 2015. október 1. napjától, Dr sánta Tibor 
nyugdíjba vonulása miatt az Önkormányzat kötelezettsége lett, ezért az SZMSZ 3. sz. 
függelékét 2015. október 1-jei hatállyal ki kell egészíteni a 702111 háziorvosi alapellátás 
kormányzati funkciószámmal, valamint az államkincstár jelzése alapján a 011140 Országos és 
helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkciót a 
függelékből törölni kell. 
 
Mivel ezek a technikai változások csak az SZMSZ függelékét érintik, nem igényelnek 
rendeletalkotást, a változások átvezetéséről határozattal dönt a Képviselő-testület. 
 
Határozati javaslat: 
……/2015.(X.29) önkormányzati határozat 
 
Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Módosítja a szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 
 
2015. 01.01. hatállyal a 096010 – Óvodai intézményi étkeztetés és a 096020 – Iskolai 
intézményi étkeztetés kormányzati funkciókat törli, és helyettük, a 

096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  
kormányzati funkciókat jegyzi be, és kiegészíti a  
 104035 – Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
 104036 – Munkahelyi étkeztetés bölcsődében kormányzati funkciókkal. 
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A függeléket 2015. október 1-jei hatállyal kiegészíti a 702111 – Háziorvosi alapellátás 
kormányzati funkcióval, és törli a 011140 számú kormányzati funkciót. 
 
 
Felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 

 
Határidő:   2015. november 2. 
Felelős:   dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 
Füzesgyarmat, 2015. október 5. 
 
 

dr. Makai Sándor 
    címzetes főjegyző 


