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Előterjesztés

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019.május 30-i ülésére

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2016.(V.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt

Képviselő-testület!

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 27-i ülésén egyebek
mellett döntött a Gáborján Község Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti
Szabályzatáról szóló 6/2016. (V.27) önkormányzati rendelet
és Működési
módosításáról, melynek 6. sz. melléklete az Önkormányzat közfeladatait, és
alaptevékenységeit jelölő kormányzati funkciókat tartalmazza.
A rendelet 6.sz. mellékletében szereplő kormányzati funkciók felülvizsgálatra kerültek és
azok korrekciója indokolt.
Az alábbi kormányzati funkciók rendeletbe történő felvételét javaslom.
• 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 08209 l közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
• 082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
• 082093 közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek
• 104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
• 107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy módosítsa Gáborján
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2016 (V .27) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletét az előterjesztés l. sz.
melléklete szerint.

Előzetes

hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti azt, hogy az önkormányzat a
közfeladatait és egyéb tevékenységeit, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és
eredményszemléletű
bevételeit a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(Xll.29.)
NGM rendeletben foglaltak szerint tartsa nyilván, és számolja el.

2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása
nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtása a pénzügyi feladatok teljesítése során
többletfeladatot eredményez.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály módosítása annak érdekében szükséges, hogy a rendelet a felsőbb
szintű jogszabályoknak megfeleljen.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.

Gáborján 2019 május 23.
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előterjesztés

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.... „./2019. (V.30) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és

Működési

Szabályzatról szóló 6/2016. (V .27) számú rendelet
módosításáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) és d.) pontjaiban biztosított jogával élve és a (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva', Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4)
bekezdés a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján önkormányzati szervezeti és
működési szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet l .számú melléklete lép.

2.§
Záró rendelkezések
A rendelet a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Mező

Jenei Attila sk.

Gyula sk.
polgármester

jegyző

A kihirdetés napja: .......... . .. . ..... .. ... . . .

Jenei Attila jegyző
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Alaptevékenység
Az alaptevékenységre
kormányzati
vonatkozó jogszabály
funkció kód
száma

011130
011220
013320
013350
041231
041232
041233
041236
041237
045120
045160
047410
052020
063020
064010
066010
066020
072111
072112
074031
074032
082042
082044
082091
082092
082093

kormányzati funkció kód neve

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Ut, autópálya építése
Közutak,
hidak,
alagutak
üzemeltetése,
fenntartása
Arbelvízvédelemmel
összefüggő
és
tevékenységek
Szennyvíz gyűjtése. tisztítása, elhelyezése
Víztermelés. -kezelés. -ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások
Háziorvosi ellátás
Háziorvosi ügveleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1fjúság-egészségügyi gondozás
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés-közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
Közművelődés-hagyomáriyos közösségi
kulturális értékek gondozása
közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás
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Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Mötv
gyermekvégelmi pénzbeli és természetbeni
Szt.
ellátás
Szt.
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások
egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás Szt.
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