1./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Államkincstár Balajt Község Önkormányzata által benyújtott, 2016. november
hónap 07. napján „Változásbejelentés - Önkormányzati egyéb törzskönyvi jogi személy”
tárgyú kérelemre törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívást küldött.
A hiánypótlási felhívásban az szerepel, hogy a megküldött 17/2016.(X.27.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében a 104042 kormányzati funkció megnevezése hibásan szerepel.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján a 104042 kormányzati funkció
megnevezése: Család és gyermekjóléti szolgáltatások.
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzati szakágazati
besorolást, valamint alaptevékenységének megnevezését, kormányzati funkció megnevezését,
számát.
A rendelet 1. mellékletének a módosítása szükséges a helyes kormányzati funkció
megnevezésével a - 104042 Kormányzati funkciót - Család és gyermekjóléti szolgáltatások.
A hiánypótlási felhívásra 15 napon belül kell eleget tennünk.
A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a
következők állapíthatóak meg:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a
költségvetési szerv okiratában is módosítani kell az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az Ávr. idevonatkozó rendelkezése alapján. A MÁK
hiánypótlási felhívására a kormányzati funkció hibásan szerepel, ezért módosítani
szükséges a SZMSZ-t.
b) Az önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása erre figyelemmel készült el.
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c)
d)
e)

f)

környezeti és egészségi következményei: nincs
adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent.
a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet módosítása a hatályos
jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes állapot
fennmaradását eredményezné.
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabály tervezetek közé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.

Balajt, 2016. november 11.
Szabó Zoltán
polgármester

2

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4) bekezdése szerint
Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2016. november 15.
Balajt, 2016. november 15.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a …../2016.(XI.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint alaptevékenységének megnevezése
kormányzati funkció megnevezése, száma
1. Az önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége
2. Az önkormányzat alaptevékenységének megnevezése, kormányzati funkció szám
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Alaptevékenység
Kormányzati funkció szerinti megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Köztemető fenntartás és -működtetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
(közhasznú kölcsönző részére)

Kormányzati
funkciószám
011130

Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Település-egészségügyi feladatok
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Biztos Kezdet Gyerekház
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Intézményen kívüli gyermekétkeztetést

041236
041237
045160
051030

013320
013350
041231
041232
041233
041234

051040
052020
063020
064010
066020
076062
104042
106020
104044
107055
104037

