
 

 

 

 

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánhorváti, 2016. január 13.  

Előterjesztő: Földvári István polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár 05-TNY-158-2/2016-726115 ikt. számú levelében értesítette az 

Önkormányzatot, hogy a Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 

(XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015. (XII. 

30.) NGM rendelet alapján 2015. december 31. napjával törlésre került a 107054 – 

Családsegítés kormányzati funkció kód. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-jével 

bekövetkezett változása miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított 

eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást kellett végrehajtani. 

Bánhorváti Községi Önkormányzatra vonatozóan a Magyar Államkincstár által vezetett, 

közhiteles nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkció kódjait érintően 2016. január 1-i 

alkalmazási dátummal a funkciókód törlésének átvezetése megtörtént. 

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 (a továbbiakban: Áht) 105.§ (3)-(4) 

bekezdés, valamint az Ávr. 167/C. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően 

mivel az alapító okirat érvénytelen kormányzati funkció kódot nem tartalmazhat. Az NGM 

rendelet 12. §-ában előírtak szerint 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 

2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

Fentiek alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. 

(XI. 10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletéből törölni kell a 107054 – Családsegítés 

kormányzati funkció kódot. 

 

A másik módosítás az a 2.§-t érinti. Az új hivatali épület átadását követően az 

Önkormányzat székhelye: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bánhorváti, 2016. január 13. 

 

 

      Földvári István 

       polgármester 

 

 

 

 



 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

../2016. (II….) önkormányzati rendelete  

 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) 

önkormányzati rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 2.§ 

 

Az Önkormányzat székhelye: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. ” 

 

3.§ 

 

(1) A rendelet 1.§-a a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 

(2) A rendelet 2.§-a  2016. március 1. napjától lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Földvári István        Dr. Szécsi Ottó 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 

10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (…………..) önkormányzati 

rendelethez 

2. melléklet a 14/2014. ( XI. 10.  ) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenysége, valamint 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 

I. Az Önkormányzat alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: 8411 Közigazgatás 

II. Bánhorváti Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

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

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés, - kezelés,- ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 



107051 Szociális étkezés 

013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

104037 intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


