Óföldeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(III.4.) önkormányzati rendelete
Óföldeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XII. 1.)önkormányzati rendelet
módosításáról

Óföldeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Az R. 1. melléklete e rendelet 1. mellékletére módosul.

2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

SimonnéSinkó Erika
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jegyző

Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2016. március 3-i rendkívüli ülésén fogadta el. A
rendelet 2016. március 4-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.
Óföldeák, 2016. március 4.
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1. melléklet
az Óföldeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(III.4.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai
Óföldeák község Önkormányzat kötelezően ellátott feladatai
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Óföldeák község Önkormányzat más szervezet útján kötelezően ellátott feladatai
107051 Szociális étkeztetés

Óföldeák község Önkormányzat önként ellátott feladatai
016080
031030
041232
041233
041236
107055

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testületének SZMSZ-éhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
I. Társadalmi hatás: nincs.
II. Gazdasági hatása: nincs.
III. Költségvetési hatásai: nincs.
IV. Környezeti következményei: nincs.
V. Egészségi következményei: nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az adminisztratív
terhek mennyisége nem változik.
VII. A megalkotás szükségessége: az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontja szerint a helyi önkormányzat meghatározza szervezeti és működési
rendjét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53. § (1) bekezdésében – valamint egyéb rendelkezéseiben –
foglaltak előírják a szervezeti és működési szabályzatba foglalandó
témaköröket.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértés.
IX. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a feltételek biztosítottak.
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INDOKOLÁS
Óföldeák Község Önkormányzat
Képviselő-testületének SZMSZ-éhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet értelmében 2016. március 1-jéig a
költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek nem minősülő
törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel
megállapított rendelkezésekre tekintettel szükséges módosítását 2016. március 1-jéig
kell végrehajtani.
A
Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően módosította
szervezeti és működési szabályzatát az az 1/2016.(I.25.) önkormányzati rendelettel.
A Magyar Államkincstár a 06-TNY-750-4/2015-357238 számú végzésében hiánypótlást
bocsátott ki,mely alapján szükséges módosítani a Rendelet 1. számú mellékletét az
alábbiak szerint:
-

a kormányzati funkciókat a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben foglaltaknak
megfelelően hatjegyű számokkal és megnevezésekkel kérik feltüntetni,
a kormányzati funkciók csoportosítására vonatkozó négyjegyű számokat kérik törölni,
az okiratokban nem szerepeltethető kormányzati funkciókat kérik törölni: 103010,
104051, 105010, 107060, 084031, 084032

Fentiek miatt szükséges az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a
rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn.

Rákóczi Edit
jegyző

