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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. 

 

Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása napirendhez. 

 

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására 

használt szakfeladat számoknak - a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti - új 

kormányzati funkciókra történő átvezetését 2014. január 1-jei hatállyal hivatalból elvégezte.  

 

Ezt követően az első SZMSZ módosítással egy időben az SZMSZ 3. sz. mellékletén is át kell 

vezetni a változásokat. A melléklet már csak kormányfunkció számokat és azok fogalmi 

megjelölését tartalmazhatja.  

 

Ahhoz, hogy az önkormányzat a közelmúltban Füzesgyarmaton megrendezett Gazda-és 

Vállalkozói Napokhoz hasonló rendezvényeket tudjon megszervezni, és egyéb turisztikai 

tevékenységeket végezhessen, fogadni tudja a kapcsolódó támogatásokat, szükséges, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza ezeket az önként vállalt feladatokat és a hozzá 

kapcsolódó tevékenységeket. 

 

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiek figyelembevételével a mellékelt 

rendelet megalkotásával módosítsa az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 22. 

 

 

 

 

 

Bere Károly                                                                          dr. Makai Sándor 

polgármester                                                                                       jegyző           
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2014. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló  6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 76. §-a 

az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4)  Az önkormányzat intézményei önként vállalt feladatként szabad kapacitásuk terhére 

bármely ágazati feladatkörbe tartozó helyi, illetve országos rendezvényt szervezhetnek, 

azok szervezésében részt vehetnek, azoknak helyet adhatnak. Folyóiratot, időszaki 

kiadványt adhatnak ki. 

 

2. § 

 

A R. önkormányzati szakfeladatokat tartalmazó 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. 

melléklete lép. 

 

3. § 

 

E rendelet 2014. április 25-én lép hatályba. E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 24. 

 

 

 

 

 

 

Bere Károly                                                                          dr. Makai Sándor 

polgármester                                                                                      jegyző           

 

 

 

 

Kihirdetve: 2014. április 24-én. 
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……/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

        

 

SZMSZ 3. számú melléklet
 

 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint  

kormányfunkció 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 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 

106010 

 
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

 
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 

 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
 


