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Mell.:1 pld. rendelet-tervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013.(XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló
44/2015.(XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1jétől érvényes változását.
A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján
hivatalból indított eljárás keretében az NGM rendelet szerint hatályát vesztett
alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat törölte, ahol pedig lehetséges volt az új
kormányzati funkció kódnak megfeleltetés, ott nyilvántartásba bejegyezte az új kódot vagy
kódokat.
Az NGM rendelet 12. §-a alapján a költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési
szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának a 44/2015. (XII. 30.)
NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016.
március 1-jéig kell végrehajtani.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. melléklete rögzíti a társulási
megállapodások keretében, valamint az intézményi és intézményi keretek nélkül (kormányzati
funkción) ellátott önkormányzati feladatokat.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és az SzMSz módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. január 21.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2016. (_______) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

1. melléklet
2. melléklet a 17/2014.(X. 22.) önkormányzati rendelethez
A társulási megállapodások keretében, valamint az intézményi és intézményi keretek
nélkül (kormányzati funkción) ellátott önkormányzati feladatok
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata társulási megállapodások keretében ellátott
önkormányzati feladatai
1.1. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás
(székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) keretében:
1.1.1. óvodai ellátás
1.2. Makói Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 6900 Makó. Széchenyi tér 22.)
keretében:
1.2.1. belső ellenőrzés kialakítása, működtetése
1.2.2. ügyeleti szolgálat
1.3. Egyéb társulások keretében:
1.3.1. hulladékgazdálkodás:
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
1.3.2. egyes környezetvédelmi feladatok ellátása:
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
1.3.3. szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás megvalósítása:
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás
székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
1.3.4. ivóvízminőség-javító program megvalósítása
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
2.1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által saját intézményi keretben ellátott
feladatok
2.1.1. Intézmény neve: Kiszombori Polgármesteri Hivatal
székhelye: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
2.1.1.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
2.1.1.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
2.1.1.3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.1.1.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2.1.2. Intézmény neve: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda
székhelye: 6775 Kiszombor, József A. u. 19.
2.1.2.1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2.1.2.2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.1.2.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
2.1.2.4. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.1.3. Intézmény neve: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
székhelye: Kiszombor, Óbébai u. 11.
2.1.3.1. Idősek nappali ellátása
2.1.3.2. Gyermekek bölcsődei ellátása
2.1.3.3. Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
2.1.3.4. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
2.1.3.5. Szociális étkeztetés
2.1.3.6. Házi segítségnyújtás
3.1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által intézményi keret nélkül (törzskönyvi
nyilvántartásban szerepeltethető kormányzati funkción) ellátott feladatok
3.1.1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
3.1.2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3.1.3. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
3.1.4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.1.5. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3.1.6. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
3.1.7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3.1.8. 041236 Országos közfoglalkoztatási program
3.1.9. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
3.1.10. 045120 Út, autópálya építése
3.1.11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.1.12. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
3.1.13. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
3.1.14. 064010 Közvilágítás
3.1.15. 066010 Zöldterület-kezelés
3.1.16. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3.1.17. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3.1.18. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
3.1.19. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
3.1.20. 082044 Könyvtári szolgáltatások
3.1.21. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
3.1.22. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
3.1.23. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3.1.24. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
3.1.25. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
3.1.26. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3.1.27. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
3.1.28. 102031 Idősek nappali ellátása
3.1.29. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

3.1.30. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
3.1.31. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
3.1.32. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
3.1.33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
3.1.34. 107051 Szociális étkeztetés
3.1.35. 107052 Házi segítségnyújtás

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____ /2016. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez
Társadalmi hatás: nincs.
Gazdasági hatás: nincs.
Költségvetési hatás: nincs.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztratív terhek számottevő változása
nem várható.
A jogszabály megalkotásának 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
szabályzat által szabályozandó témaköröket. A kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII. 29.) NGM rendelet
módosítása következtében változtak a kormányzati funkciók, mely változásokat szükséges
átvezetni az SzMSz 2. mellékletében is.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak.
Kiszombor, 2016. január 21.
Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____ /2016. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. melléklete rögzíti a társulási
megállapodások keretében, valamint az intézményi és intézményi keretek nélkül (kormányzati
funkción) ellátott önkormányzati feladatokat.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013.(XII. 29.) NGM rendelet módosítása következtében változtak a kormányzati
funkciók, mely változásokat szükséges átvezetni az SzMSz 2. mellékletében is.
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet
tervezetével szemben nem áll fenn.
Kiszombor, 2016. január 21.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

