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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A) 

Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 
továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzskönyvi szerv 
szakágazati besorolását és az önkormányzat által ellátott szakfeladatok rendjét. A 
jogszabályi változások miatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően Eplény 
Községi Önkormányzat a törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-én 
nyilvántartott alaptevékenységére vonatkozó adatai a kormányzati funkciók, 
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási 
kód változása miatt módosítani kellett, mely meg is történt. 
Az SZMSZ –ben történő további szabályozás nem indokolt, ezért annak 1. mellékletét 
hatályon kívül kell helyezni. Az előterjesztés A) pontja ezt tartalmazza. 

 

B) 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM 
rendelet 2016. január 1-jétől hatályos kormányzati funkció kódjai alapján módosítani 
szükséges az önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységének 
kormányzati funkció kódjait.  
Az aktualizált kormányzati funkció kódokon kívül, külön bevezetésre kerülő 
kormányzati kódok is felvételre kerültek.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet 
megalkotására és a határozat elfogadására. 

 

Eplény, 2016. február 22. 

 

         Fiskál János 
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A) 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (...) önkormányzati rendelete  

 
Eplény Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX.12.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet: 
1.  6. §-a, 
2. 1. melléklete.  

 
2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről szóló .../2016. (…) önkormányzati rendelet 
előzetes hatásvizsgálata 

 

I. 

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”. 
 

II. 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 
 E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
aa) A tervezet társadalmi hatásai: Az SZMSZ 1. mellékletének hatályon 

kívül történő helyezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
történt. A kormányzati funkciók szabályozása határozati formában 
történik. 

ab) A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásai: A módosításnak nincs 
gazdasági és költségvetési hatása. 

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A Tervezetben 
foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti 
és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 

ad)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet a 
jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei:  

 A kormányzati funkciók szabályozása elegendő, ha határozati formában 
 történik. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet 
alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem 
igényel. 
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B) 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

.../2016. (II. 24.) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat közfeladatainak, szakmai 
alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti meghatározásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati 
funkciók szerinti meghatározásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
ellátott közfeladatokat, szakmai alaptevékenységeket – a határozat 1. 
mellékletében meghatározottak szerinti – kormányzati funkciókba sorolja be. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére. 

3. Ez a határozat 2016. február 27. napján lép hatályba. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2016. március 4. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 

 

Eplény, 2016. február 24. 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (II. 

24.) határozatához 

Eplény Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011210   Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320   Köztemető fenntartás és -működtetés 
013330   Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
013370  Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
013390   Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
015010  Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030  Állampolgársági ügyek 
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 
016080   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010   Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030   Közterület rendjének fenntartása 
031050   Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 
031060   Bűnmegelőzés 
031070  Baleset-megelőzés 
032020   Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232   Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236   Országos közfoglalkoztatási program 
041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042180   Állat-egészségügy 
042210  Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 
042220  Erdőgazdálkodás 
045110  Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
045120   Út, autópálya építése 
045130   Híd, alagút építése 
045140   Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045150   Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161   Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047210  Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 
047310  Turizmus igazgatása és támogatása 
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047320  Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
049010   Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
051010   Hulladékgazdálkodás igazgatása 
051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
051040   Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
052010   Szennyvízgazdálkodás igazgatása 
052020   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052030   Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
053010   Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
054010   Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
054020  Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése 

és fenntartása 
061010  Lakáspolitika igazgatása 
061020   Lakóépület építése 
061030  Lakáshoz jutást segítő támogatások 
062010   Településfejlesztés igazgatása 
062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063010  Vízügy igazgatása 
063020   Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010   Közvilágítás 
066010   Zöldterület-kezelés 
066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111  Háziorvosi alapellátás 
072112   Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074011   Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
074052   Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, 

tevékenységei 
074054   Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
076061  Környezet-egészségügyi feladatok 
076062   Település-egészségügyi feladatok 
081030   Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041   Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása 
081043   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045   Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081071   Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082030   Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082042   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044   Könyvtári szolgáltatások 
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082061   Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062   Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063   Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064   Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082070  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091   Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092   Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093   Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094  Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
083010  Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása 
083030  Egyéb kiadói tevékenység 
083040  Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
083050  Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
083080  Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása 
084010  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

084020   Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070   A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
086020   Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030  Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
102026  Demens betegek átmeneti ellátása 
104012  Gyermekek átmeneti ellátása 
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043 Család- és gyermekjóléti központ 
104060  A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
105020  Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051  Szociális étkeztetés 
107052   Házi segítségnyújtás 
107055   Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107080  Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
109010  Szociális szolgáltatások igazgatása 


