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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) 

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

 
 
Iktatószám: LMKOHFL/19/2/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
I.  
Nyomvonal jellegő építmények elhelyezése esetében sok esetben érintett önkormányzati 
ingatlan, így különösen ingatlan-nyilvántartásban árokként, vagy csatornaként nyilvántartott 
ingatlan. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. 
§ 6. pontja alapján nyomvonal jellegő építmény: „ a sajátos építményfajták körében a vasúti 
pálya, a függı- és szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a 
csatorna, a szénhidrogéntermelés mezıbeli vezetékei, a kıolaj- és a kıolajtermék-szállító 
vezeték, a földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-
dioxid-szállító vezeték, az egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és 
elosztóhálózat, a villamosenergia-termelıi, magán- és közvetlen vezeték, a távhıvezeték-
hálózat, az elektronikus hírközlési építmény.” 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján a képviselı-testület - a törvényben meghatározott 
kivételekkel - hatásköreit átruházhatja egyebek mellett a polgármesterre vagy a bizottságára. 
E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.  
 
A korábbi évek során szerzett tapasztalatok, valamint az ügyintézés gyorsítása, és az 
adminisztrációs terhek csökkentése érdekében javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, 
hogy jelen rendeletmódosítás keretében utalja hatáskörömbe a nyomvonal jellegő 
építményekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról való döntést Felsılajos 
Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének módosításával.  
 
II.   
2016. január 1. napjától módosult a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjérıl szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet). A Rendelet 1. §-a alapján egyebek mellett a költségvetési szerv, valamint a helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, (a továbbiakban: az államháztartás 
szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, 
költségeit és eredményszemlélető bevételeit a Rendeletben foglaltak szerint tartják nyilván és 
számolják el. A Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv közfeladatait, 
szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - 
funkciószámmal és - megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a Rendeletben 
meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni. Tekintettel arra, hogy 2016. január 1. napjától, a 
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Rendelet 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciók is módosultak ezért, valamint a 
gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges kiegészíteni az alábbiakkal Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében meghatározott, Felsılajos 
Község Önkormányzatának közfeladatait, és alaptevékenységeit jelölı kormányzati 
funkciókat. 
 
 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrıl 
084031 Civil szervezetek mőködési támogatása 
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása. 
 
 
Tekintettel arra, hogy a „016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek”, valamint a „016020  Országos és 
helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” kormányzati funkciók a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal közfeladatát képezik, így javaslom, hogy ezek kerüljenek törlésre 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletébıl.  
 
A fent írtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé.  
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtása elısegíti azt, hogy az önkormányzat a közfeladatait és 
egyéb tevékenységeit, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemlélető 
bevételeit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjérıl szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint tartsák nyilván, és 
számolják 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, azonban az adminisztratív terheket jelentısen csökkenti. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtását a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 
és szakágazatok osztályozási rendjérıl szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2016. január 1. 
napjától történı módosítása, valamint a gyakorlati tapasztalatok teszik indokolttá. A Rendelet 
módosításának elmaradása esetén a Magyar Államkincstár kezdeményezhet intézkedéseket a 
törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
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A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2016. február 2. 
 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester  
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Elıterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2016. (…..) 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, Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul. 

2. § 
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép.  
 

3. § 
 
 
(1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követı 
napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a ../2016. (….) önkormányzati rendelethez 

 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 20) 
ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 

„20) Dönt a nyomvonal jellegő építményekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról.”  
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2. melléklet a ../2016. (….) 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 
018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 
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 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
084031  Civil szervezetek mőködési támogatása 
084040  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrıl.” 

 


