
4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

Tárgy:               Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné jegyző    
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

                           dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
SZMSZ) 2011. március 31-i ülésén fogadta el.

A Magyar Államkincstár 2014. január 5. napján kelt levelében tájékoztatást küldött
arról, hogy 2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában megjelent az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM 
rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet).

A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett
államháztartási szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal minden törzskönyvi
alany tekintetében hivatalból indított eljárás keretében lezárásra kerültek.

Az államháztartási szakfeladatok helyett új, kormányzati funkció kódokat kell
feltüntetni az alapító okiratban, mely az önkormányzat esetében a szervezeti és
működési szabályzat. 



A szakfeladat kódok törléséről, valamint a megfeleltetés eredményeképpen a 
nyilvántartásba bejegyzett, új kormányzati funkció kódokról a kincstár határozatban
értesítette az irányító szerveket.

Fentiek alapján az SZMSZ alaptevékenységeket tartalmazó mellékletét a kormányzati
funkció kódokkal módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet–tervezetet elfogadja,
és ______/2014. (_______) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó 
okiratot és a törzsadattári nyilvántartás adatlapjait
a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

Határidő: 2014. február 28. 
Felelős:   jegyző 

Tapolca, 2014. január 27.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
____/2014. (________) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 32. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A jegyző a jegyzőkönyvet és mellékleteit elektronikus úton megküldi a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak.”

2. §

Az SZMSZ 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 
második napon hatályát veszti.

(2) A 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:

  "(4a) A temetőben a síremlék felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely 
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkát végző vállalkozó a 
munkavégzés céljából történő feltételek biztosítására (villamos energia, víz, 
tárolás) 1.000.- Ft+Áfa/nap díjat köteles fizetni."

(3) Hatályát veszti a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 3.
pontja.

Tapolca, 2014. február 14.

 Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző



1. melléklet a ___/2014. (__.__) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat alaptevékenysége

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
4. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
5. 013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés 
6. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
7. 016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
8. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
9. 016030 Állampolgársági ügyek
10. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
11. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
12. 041140 Területfejlesztés igazgatása
13. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
14. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
15. 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
16. 042180 Állat-egészségügy
17. 045120 Út, autópálya építése
18. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
19. 047310 Turizmus igazgatása és támogatása
20. 051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása
21. 051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
22. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
23. 051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
24. 052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
25. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
26. 064010 Közvilágítás
27. 066010 Zöldterület-kezelés
28. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
29. 081010 Sportügyek igazgatása
30. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
31. 082010 Kultúra igazgatása
32. 086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
33. 091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
34. 091250  Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
35. 092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
36. 092260  Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
37. 092270  Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok
38. 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
39. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
40. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
41. 098022  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
42. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
43. 106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
44. 107051 Szociális étkeztetés
45. 107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 



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 Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének 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 kormányzati funkció kódokat bevezető 
jogszabályi változás indokolja.
A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a Magyar Államkincstár
kezdeményezhet intézkedéseket a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban.

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.


