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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. október 26-án tartandó ülésére 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

3. sz. függelékének módosításáról 

 
Előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző  

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2013.(VI. 20.) önkormányzati rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza az önkormányzat által 

használt kormányzati funkció számokat és azok szöveges megjelölését. Ezeket az adatokat 

tartalmaznia kell a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi 

nyilvántartásnak is. 

 

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 2017. augusztus hónapban ellenőrizte 

Önkormányzatunknál a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó központi 

támogatások évközi módosításának megalapozottságát. 

 

Az ellenőrzést végzők az évközi módosításban foglalt adatokhoz képest eltérést nem 

állapítottak meg, de észrevételezték, hogy a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban az 

önkormányzatnál, a kormányzati funkciók között a 104037 Intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés nem szerepel, viszont önkormányzatunk a funkciószámot használja. Ezen 

túlmenően, az elmúlt időszak folyamán több, új kormányzati funkció szám (013370, 041237, 

044110, 047120, 047320, 051030, 062020, 072112, 074051, 074054, 081061, 082030, 

082091, 092120, 109020) alkalmazását vezettük be, melyeket be kell építeni az SZMSZ 

függelékébe, illetve be kell vezettetnünk a kincstári alapnyilvántartásba is. 

 

A kormányzati funkció számokat és szöveges megjelölésüket, mint a közhiteles 

nyilvántartásban szereplő, kötelező tartalmi elemeket, a kincstár a Képviselő-testület döntését 

követő bejelentésünk alapján veszi nyilvántartásba. 

 

Mivel ez a technikai módosítás csak az SZMSZ függelékét érinti, nem igényel 

rendeletalkotást. A módosításról határozattal dönt a Képviselő-testület. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával 

módosítsa Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 

 

 

Füzesgyarmat, 2017. október 11. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(X. 26.) határozata 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata  

3. sz. függelékének módosítása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 

 

A függeléket 2017. november 1-jei hatállyal kiegészíti a  

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 

044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat 

igazgatása és támogatása 

047120 Piac üzemeltetése 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074051  Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

092120  Köznevelési intézmény 5—8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 

kormányzati funkciókkal. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő:   2017. november 3. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 
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4SZMSZ 3. számú függeléke 

 

 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint  

kormányzati funkció számai és megnevezése 

(Tervezet) 

 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzata államháztartási szakágazat rend szerinti 

besorolása:      

 

841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

2. A Füzesgyarmat Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

0133708 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

0412378 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

0441108 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és 

támogatása 

0510308 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

0471208 Piac üzemeltetése 

0473208 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

0620208 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás 
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063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

0721116 Háziorvosi alapellátás 

0721128  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

0740518  Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

0740548 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

0810618 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

0820308 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

0820918 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

0921208  Köznevelési intézmény 5—8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

0960155 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

0960255 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

1040355 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

1040365 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében  

1040378 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

1090208 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 

 

 

 

 

 

Módosítások: 
1 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 
212/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 
318/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 
420/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
5141/2015. (X.29.) önkormányzati határozat- hatályos 2015.01.01. 
6141/2015. (X.29.) önkormányzati határozat- hatályos 2015.10.01. 
7 Módosította a 11/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 
8 …/2017. (X.26.) önkormányzati határozat – hatályos 2017.11. 01. 

 

 

 

 

 

 


