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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbi javaslatot 

teszem: 

Az SZMSZ 7. melléklete tartalmazza Várpalota Város Önkormányzata alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti besorolását.  

 

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága 2016. május 12-én kelt, 

„Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció 

helytelen használata” tárgyú levele értelmében, Várpalota Város Önkormányzata kormányzati 

funkcióinak besorolását áttekintve megállapítható, hogy a 2016. év gazdálkodása során 

felmerült költségek és bevételek könyvviteli elszámolásához szükség van a meglévő 

kormányzati funkciók bővítésére. 

 

Javasolt a meglévő kormányzati funkciók bővítése a következő kormányzati 

funkciókkal: 

 

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek  

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  

082020 Színházak tevékenysége  

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottak szerint, a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt 

hatását, amelynek – a tárgyban megjelölt rendeletek tekintetében - az alábbiakban teszek 

eleget: 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 - Az SZMSZ módosítására a Magyar Államkincstár felhívása alapján a 2016. év 

gazdálkodása során felmerült költségek és bevételek könyvviteli elszámolása miatt van 

szükség.  

 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

- A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségi 

következményei nincsenek.  

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

- A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális. 

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

- A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén nem lenne megvalósítható az 

államháztartás aktuális szakfeladati rendjének megfelelő könyvelés.  

 



5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

- A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása 

után hozza meg döntését! 

 

 

 

V á r p a l o t a,  2016. május 17. 

 

 

 

 

         Talabér Márta 
           polgármester 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2016. (V. … ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

 

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 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.§ Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Várpalota Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (II.28.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§ Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba és 2016. június 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2016. május 26. 

 

 

 

 

        Talabér Márta                   dr. Ignácz Anita Éva 
         polgármester           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1.  melléklet a …/2016. (V. …)önkormányzati rendelethez  

 

 
7. melléklet  a 8/2011. (II.28.)  önkormányzati  rendelethez  

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 

 

011130  
 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016080 

022010 
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

042220 Erdőgazdálkodás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161 

046020 
047320 

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek  
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

051030 

 

051040 

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

átrakása 

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

052020 

052080 

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 

082020 

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

Színházak tevékenysége  
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  



082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

084070 

 

086020 

086030 

086090 

091140 
091212 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

Nemzetközi kulturális együttműködés 

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

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

összefüggő működtetési feladatok 
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolákban 
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

104013 

104031 
104037 

106020  

 

Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 

Gyermekek bölcsődei ellátása 
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 
 

 

  

 

 

 


