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Előterjesztés 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27.-én tartandó ülésére 

Tárgy: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatra került és abban az alábbi módosítások elfogadását 

javasoljuk a képviselő-testületnek: 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. § 

rendelkezéseinek megfelelően Kétpó Község Önkormányzata a törzskönyvi nyilvántartásban 2013. 

december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM 

rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt 

szükséges az SZMSZ 5. számú , korábbi szakfeladatokat meghatározó mellékletének módosítása. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett rendelet-tervezet elfogadásával a rendeletünk 

tartalmazni fogja a jelenleg érvényes kormányzati funkció megnevezéseket.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és jóváhagyását. 

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2014.(………..) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva  a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 7/2011.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ 



A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati 

rendelet 5.sz. melléklete helyébe a rendelet 1.számú  melléklete lép. 

2.§ 

Záró rendelkezések 

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépést követő  napon hatályát veszti. 

Boldog István   Dr. Szűcs Attila 

polgármester    jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014…………….-én. 

Kétpó, 2014. ……………….. 

      Dr. Szűcs Attila 

               Jegyző 

 

 

1. melléklet a …../2014.(…..) önkormányzati rendelethez 

 

„5. melléklet a 7/2011.(IV.21) önkormányzati rendelethez 

 

Kétpó Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

063020  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

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

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 



011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése 

011220 Adó-,vám-és jövedéki igazgatás 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

022010 A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311Fogorvosi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

107054 Családsegítés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

081030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
1
 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                                                           
 



082044 Könyvtári szolgáltatások 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

082091 Közművelődés-közösségi éás társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás 

 

A Kétpó Község Önkormányzata államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


