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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. április 21-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 

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

 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:    dr. Tóth Andrea 
                                                                                  jegyzői irodavezető 

 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  Ügyrendi Bizottság 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyző              
 
 
 
 
 
   dr. Balogh László sk. 
         jegyző 
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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. április 21-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

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

Iktatószám: LMKOHFL/110/2/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyakorlati tapasztalatok alapján, a pénzügyekben kötelező adatszolgáltatások pontosítása miatt 
javaslom Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében meghatározott, 
Felsőlajos Község Önkormányzatának közfeladatait, és alaptevékenységeit jelölő kormányzati 
funkciókat az alábbi kormányzati funkciókkal kibővíteni a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. 
mellékletében meghatározottak figyelembe vételével.  
 
082042 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 – Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 
A fent írtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.  
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a pénzügyben kötelező adatszolgáltatások pontosítását, 
a „Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás” 
elszámolását. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
  
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendeletben foglaltak végrehajtás a pénzügyi feladatok teljesítése során többletfeladatot 
eredményez. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A Rendeletben foglaltak végrehajtását 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:  
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2015. április 09. 
 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester  
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Előterjesztés melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (…..) önkormányzati rendelete 

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

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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1. melléklet a ../2015. (….) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete az alábbi 
pontokkal egészül ki:  
 

[Felsőlajos Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási 
kormányzati funkció szerinti besorolása] 

 
 

„082042 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 – Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”  
 


