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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-

én tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján a közétkeztetésre vonatkozó közfeladatok be lettek 

sorolva a Balatonszemesi Közkonyha intézmény törzskönyvébe.  

 

Tekintettel arra, hogy a Közkonyha által ellátott közfeladat visszakerül az Önkormányzathoz, 

az Önkormányzat törzskönyvébe kell felvenni a fenti közfeladatokat.  

 

Ezzel kapcsolatban a Kincstár javasolta, hogy az Önkormányzat A szervezeti és működési 

szabályzatról szóló 14/2020.(X.16.) önkormányzati rendeletet módosítsa és mellékletként 

jelenjen meg az összes olyan közfeladat, amely a fenti PM. rendelet alapján besorolásra 

került. Noha nem mindenhol alkalmazzák ezt a módszert, de pl. Balatonföldváron igen. 

 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy az SZMSZ egészüljön ki egy új 3. melléklettel. 

 

Kérem a csatolt rendelet-tervezet jóváhagyását. 

 

 

Balatonszemes, 2022. 08. 23. 

 

 

 

                                                                                                   

                                       Németh Kornél Antalné                Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc                                                   

                                               polgármester                                                       jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

a 

Szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2020.(X.16.) rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi-gazdasági hatása a rendelet módosításának nincs. 

2. Költségvetési hatása a rendelet módosításának: a költségvetés tervezésénél a bevételi és 

kiadási oldalon lévő pénzösszegek a kormányzati funkció kódon kerülhetnek tervezésre és 

felhasználásra.  

3. Környezeti, egészségi következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

5. Egyéb hatása nincs. 

6. A rendelet módosításának szükségessége: Jogszabályi megfelelés. 

7. A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

módosításának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna 

meg, mely a felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.  

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel 

nincs.  

 



3. melléklet 

Balatonszemes Község Önkormányzat 

által ellátott közfeladatok és egyéb tevékenységek 

Kormányzati funkciók száma és megnevezése 

 

ssz. kód megnevezés 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

2 013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés 

3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

9 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

10 031030 Közterület rendjének fenntartása 

11 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

12 041120 Földügy igazgatása 

13 041140 Területfejlesztési igazgatás 

14 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

15 041232 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás 

16 042220 Erdőgazdálkodás 

17 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

18 045110 Közúti közlekedés 

19 045120 Út, autópálya építése 

20 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

21 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

22 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

23 045220 Vízi létesítmény kiépítése 

24 047120 Piac üzemeltetése 

25 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

26 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

27 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

28 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

29 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

30 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

31 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

32 054010 Természet -és tájvédelemigazgatása és támogatása 

33 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 

34 061020 Lakóépület építése 

35 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

36 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

37 064010 Közvilágítás 

38 066010 Zöldterület- kezelés 

39 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 

40 072111 Háziorvosi alapellátás 

41 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

42 072311 Fogorvosi alapellátás 

43 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 



44 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

44a 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

45 0760620 Település-egészségügyi feladatok 

46 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

47 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

48 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

49 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

50 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

51 082044 Könyvtári szolgáltatások 

52 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

53 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

54 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

55 082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése 

56 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

57 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

58 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

59 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

60 084031 Civil szervezetek működési támogatása 

61 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

62 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

63 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

64 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

65 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

66 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

67 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

68 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

69 107051 Szociális étkezés 

70 107052 Házi segítségnyújtás 

71 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
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Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 24.) 

önkormányzati rendelete 

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2020.(X.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Balatonszemes 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, a következőket rendeli el: 

1. § 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL című Balatonszemes Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 14/2020.(X.16.) sz. önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (5) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A Balatonszemes Községi Önkormányzat által ellátott közfeladatokat és egyéb tevékenységeket 

kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.” 

2. § 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL című Balatonszemes Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 14/2020.(X.16.) sz. önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 3. 

melléklettel egészül ki. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 30-án lép hatályba. 

 

 

 

 

  Németh Kornél Antalné     dr. Glöckler Ferenc 

         polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

          dr. Glöckler Ferenc 

           jegyző  
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1. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) SZMSZ_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szabályozza, hogy a helyi önkormányzatok a 

közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket nyilvántartják, elszámolják, ezeket a közfeladatokat és 

egyéb tevékenységeket a NGM rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba kell 

besorolni és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatába fel kell tüntetni. Mivel a 

jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzatban a kormányzati funkciók nem szerepelnek, 

ezért szükséges a rendelet módosítására. 


