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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. október 25-én tartandó ülésére 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

 

Előterjesztést készítette: Papp Ágnes jegyzői referens 

Véleményezi: - Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság,  

- Szociális és Humánügyek 

Bizottsága 

Elfogadás módja:  Minősített többség  

   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lenti pályázatokhoz tartozó kormányzati funkciók a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban 

az intézménynél nem szerepelnek, azonban a pályázat teljesítéséhez a funkciószám használta 

szükséges, melyet be kell vezettetnünk a kincstári alapnyilvántartásba is. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata által megnyert érintett pályázatok az alábbiak: 

 

 EFOP-1.5.3-16-2017-00026 azonosító számú Térségi együttműködés a humán 

szolgáltatások fejlesztéséért elnevezésű pályázathoz tartozó kormányzati funkció 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 EFOP-1.8.20-17-2017-00017 azonosító számú Mentális egészségfejlesztési 

programok megvalósítása Füzesgyarmaton elnevezésű pályázathoz tartozó 

kormányzati funkció 076010 Egészségügyi igazgatás 

 EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú Térségi együttműködés a humán 

kapacitások fejlesztéséért elnevezésű pályázathoz tartozó kormányzati funkció 095020 

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

Mivel ezek a technikai változások csak az SZMSZ függelékét érintik, nem igényelnek 

rendeletalkotást, a változások átvezetéséről határozattal dönt a Képviselő-testület. 

 

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

módosítsa Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

3. számú függelékét. 

 

Füzesgyarmat, 2018. október 17. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (X. 25.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét a határozat 1. számú melléklete szerint. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, és 

arról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Dr. Blága János jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete 
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4SZMSZ 3. számú függeléke 

 

 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint  

kormányzati funkció számai és megnevezése 

 

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 

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 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

0721116 Háziorvosi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

076010 Egészségügyi igazgatás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
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0960155 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

0960255 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

1040355 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

1040365 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében  

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

 

 

 

 


