
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016.(II…) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2013.(VI.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzat 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. § Vaszar Község önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. …… 

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

 

  



1. melléklet a /2016.(II.) önkormányzati rendelethez 

Kormányzati funkciókód 

Száma elnevezése 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

061020 Lakóépület építése 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás  

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

066010 Zöldterület-kezelés 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-,  községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

074013 Pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatok 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás  

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082092 
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása  

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

 

  



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  

 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet a törvényi változások miatt szükségessé vált átvezetéseket, illetve a 

választást követően szükségessé vált felülvizsgálat miatti változásokat tartalmazza.. 

2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen.  

3. Környezeti következmények, hatások 

A rendeletmódosítás nem okoz környezeti hatást. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása szükséges a központi támogatások érvényesítéséhez. Adminisztratív 

többletterhet nem jelent. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabályi változások miatt a helyi rendelet módosítása elengedhetetlen volt.  

 

Általános indokolás 

 

A helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a magasabb szintű jogszabályokban 

foglaltaknak. Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált az intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés kormányzati funkció beépítése. Ezért a szervezeti és működési szabályzat 

ezen rendelkezését módosítani szükséges. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § Az alaprendelet 1. melléklet módosulását tartalmazza, mely a kormányzati 

funkciókat tartalmazza. Beépítésre került az intézményen kívüli gyermekétkeztetés. 

2. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

               

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésnek megfelelően a rendeletmódosítás 

elfogadására. 

 

Vaszar, 2016. január 15. 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 

 


