ELŐTERJESZTÉS
Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. május 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére.
Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatának módosítására.
Tisztelt Képviselő-testület!
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
szabályzatról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ)
módosítása az alábbi okból indokolt.
Indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (1) bekezdése szerint „A tervezés,
gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok
közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a
bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti
funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.”
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben a
bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében
azok felmerültek.
Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolását.
„Alsószölnök Község Önkormányzata „ASP Központhoz való csatlakozása” című projekt kapcsán
6.000.000,- Ft támogatásban részesült, mely által szükséges az SZMSZ 1. mellékletében az alábbi
kormányzati funkciót megjelölni.
Kormányzati funkció kódja
013370

Kormányzati funkció megnevezése
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
b) költségvetési hatása: nincs.
c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a hivatalnak el kell látnia a rendelet módosításával
kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13 § (1) bekezdés c) pontja.
A rendeletalkotás elmaradásának következménye: Nem lesznek megfelelően elszámolhatók egyes
állami támogatások.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll,

- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.
RENDELETTERVEZET
Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének
....../20…. (... ...) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Alsószölnök Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
gondoskodik.
Alsószölnök, 2018……………………..
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése………………….megtörtént.
Alsószölnök, 2018…………………………….
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a ....../20…. (... ...) önkormányzati rendelethez

Alsószölnök Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja
meg, majd döntsön az SZMSZ módosításáról.
Alsószölnök, 2018. május 24.
Monek Zsolt sk.
polgármester
Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

