
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az

Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  d)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a

következőket rendeli el:

1.§
Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  11/2014.  (XI.21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ)  1.melléklete e rendelet 1. melléklete szerint
módosul.

2.§

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, s hatálybalépését követő nap hatályát veszti. 

Ádánd, 2016.május 5.

Szatmári Kornélia Baumann Anita Gabriella
             polgármester     jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  11/2014.  (XI.21.)
önkormányzati rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2016.május 5.

Baumann Anita Gabriella 
                jegyző



MELLÉKLETEK
1. melléklet az 6/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. melléklet
Kormányzati funkciók

Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
KOFU Kormányzati funkció megnevezése
száma

011130
Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok  jogalkotó  és  általános  igazgatási
tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás- és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010Polgári hon   Polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082044   Könyvtári szolgáltatások  
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220
Köznevelési  intézmény  1-4.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés



I N D O K L Á S

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló 6/2016.(V.5.) önkormányzati rendeletéhez

Az SZMSZ 1. melléklete az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók

szerinti  felsorolását  tartalmazza.  Előző  rendeletmódosításával  a  képviselő-testület  változásokat

vezetett át rajta, amit a könyvelési gyakorlat,  valamint  a kormányzati funkciók, államháztartási

szakfeladatok  és  szakágazatok  osztályozási  rendjéről  szóló  68/2013.  (XII.  29.)  NGM  rendelet

módosulása indokolt.

A  törzskönyvi  bejegyzési  kérelemk  elküldése  után  a  Kincstár  jelezte,  hogy  két  kormányzati

funkciókód támogatási/technikai célú KOFU kód és az alapdokumentumban nem szerepeltethető,

ezeket törölni kell,  amit azonban csak az SMSZ módosításával lehet megtenni.  (Törlenő KOFU

kódok: 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel és 018030 Támogatási célú

finanszírozási műveletek)



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló 6/2016.(V.5.) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény 17.  §-a  értelmében  a  jogszabályok  előkészítése  során

előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatások

Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti felsorolását az SZMSZ

melléklete tartalmazza. Módosításának társadalmi hatása nincs.

2.Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, társadalmi hatása nincs.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztrációt növelő hatása nincs.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az SZMSZ mellékletében szereplő két kormányzati funkciókód támogatási/technikai célú KOFU kód és az

alapdokumentumban nem szerepeltethető, ezeket törölni kell, amit azonban csak az SMSZ módosításával le -

het megtenni. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,  tárgyi,  szervezeti  és pénzügyi  feltételek rendelkezésre

állnak.
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