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Iktatószám: I/29/3/2014. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A T. Képviselı-testület 2014. február 27-i ülésén tárgyalta a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 
és szakágazgatok osztályozási rendjérıl szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletnek megfelelı 
– módosításait.  
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának 4. mellékletében  az önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolását kiegészíteni szükséges a könyvtári 
szolgáltatás és a helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése szakfeladattal.  

 
Hatásvizsgálat  
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
nincs. 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletben foglaltak jelentése a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 
felé haladéktalanul meg kell hogy történjen, valamint a Pénzügyi Irodán adminisztratív 
rögzítési feladatot jelent. 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása a jogszabályi követelmények történı megfeleltetés biztosítása 
érdekében szükséges. 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 
Fentiek figyelembevételével az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 

  
Felsılajos, 2014. március 18. 
 Juhász Gyula 
  polgármester 

 
 



Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2014. (….) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.   

 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon 

hatályát veszti.  
 
 
 
Basky András                   dr. Balogh László 
polgármester                 jegyzı 
 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 
 
 
 
 
dr. Balogh László  
jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

„ 4. melléklet az 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

Felsılajos Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:  
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal  való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
041231 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése” 

 
 

 


