
2. NAPIREND  Ügyiratszám: BSZ/      /2019. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. november 21-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette: dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alakuló ülésen meghozott 

76/2019. (X.24.) sz. határozatával akként döntött, hogy Balatonszepezd Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati 

rendeletének (SZMSZ) módosítását nem találta szükségesnek. Ugyanakkor az SZMSZ-ben 

foglalt kormányzati funkciókódok nem egyeznek a törzskönyvi kivonatban rögzítettekkel, 

illetve olyan kormányzati funkciókódok is szerepelnek az SZMSZ-ben, amelyekre a 

kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szabályai nem adnak lehetőséget. 

 

Erre tekintettel az SZMSZ 2. melléklete felülvizsgálandó. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Balatonszepezd Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadja és ___ /2019. 

(___ . ___) számon rendeletei közé iktatja. 

 

Balatonszepezd, 2019. november 13. 

 

 dr. Sebestyén László 

polgármester 

 

 

  



 

 

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

/2019. (       .) önkormányzati rendelete 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(tervezet) 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 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. § 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. 

(III.29.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

Balatonszepezd, 2019. november 21. 

 

 

 

 

dr. Sebestyén László 

polgármester 
dr. Rozgonyi Viktória 

jegyző 

 

  



1. melléklet a ___ /2019. (___ . ___ .) önkormányzati rendelethez
 
 

 

Az Önkormányzat alaptevékenysége 

 

  

1. 011130 Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3. 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés 

4. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

5. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

6. 016030 Állampolgársági ügyek 

7. 041140 Területfejlesztés igazgatása 

8. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

11. 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

12. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

13. 042180 Állat-egészségügy 

14. 042220  Erdőgazdálkodás 

15. 045120 Út, autópálya építése 

16. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

17. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

18. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

19. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása 

20. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

21. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

22. 061020 Lakóépület építése 

23. 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

24. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

25. 064010 Közvilágítás 

26. 066010 Zöldterület-kezelés 

27. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

28. 072111 Háziorvosi alapellátás 

29. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

30. 72311 Fogorvosi alapellátás 

31. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

32. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

33. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

34. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

35. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

36. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

37. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

38. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

39. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

40. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

41. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

42. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 



43. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelés intézményben 

44. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

45. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

46. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

47. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

48. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

49. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

50. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

51. 107052 Házi segítségnyújtás 

52. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

53. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

  



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

A Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a 

továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 

elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési 

hatásokat nem keletkeztet. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának szükségességét a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletnek való 

megfelelőség indokolja. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  

 


