
BalatonújlakBalatonújlakBalatonújlakBalatonújlak    Község ÖnkormányzatánakKözség ÖnkormányzatánakKözség ÖnkormányzatánakKözség Önkormányzatának                                
                        KépviselıKépviselıKépviselıKépviselı----    testületetestületetestületetestülete                        
                                                                                                                                                                                                                        
    

 
 

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2015. (VI. ...)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

A képviselı-testület Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„4.§ A helyi népszavazást a választópolgárok húsz százaléka kezdeményezheti.” 
 

2.§ 
 

A Rendelet  
 
a) 13. § (2) bekezdésben  „ ügyrendi bizottság” szövegrész helyébe a „ügyrendi és 

szociális bizottság,” szöveg lép. 
 

b) 37. § (2) bekezdésben „ ügyrendi bizottság” szövegrész helyébe a „ügyrendi és 
szociális bizottság,” szöveg lép. 

 
3.§ 

 
A Rendelet 50. § (1) bekezdésében „- az e rendelet 24. §-ában meghatározott módon-” 
szövegrész helyébe a „- az e rendelet 22. §-ában meghatározott módon-„ szöveg  lép. 
 

4.§ 

 

A Rendelet 74. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„78. § (1) c) Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás” 



 
5.§ 

 
A Rendelet 1. melléklettel egészül ki. 

 
6. § 

 
(1) Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti 

a) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló    
    14/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet 
b) a Rendelet 34. § (4) bekezdése, és a 74. § (1) bekezdés d) és g) pontja. 
 

 
 
Tüske Gáborné       Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. június ….. 
  
Nagy Gáborné 
jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a …/2015.(VI. …) önkormányzati rendelethez 

 
1. melléklet a 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelethez 

 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonújlak Község Önkormányzata 
tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendı 
szakágazatot, illetıleg kormányzati funkciókat – különös tekintettel az újabb államháztartási 
jogszabályok elıírásaira – az alábbiakban határozza meg: 

 
Alaptevékenységi besorolás: 
Államháztartási szakágazat: 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Kormányzati funkció: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
013320  Köztemetı-fenntartás és –mőködtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás  
041232  Start munkaprogram 
041233  Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
045120  Út, autópálya építése 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051030  Nem veszélyes hulladék vegyes begyőjtése, szállítása 
052020  Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111  Háziorvosi alapellátás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074031  Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030  Sportlétesítmények, edzıtáborok mőködtetése és fejlesztése 
082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044  Könyvtári szolgáltatások 
082091  Közmővelıdés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ı j e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 1487/2015.                                                                 9. számú elıterjesztés 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
../2015.(VI…..) önkormányzati rendelet indokolása 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Képviselı-testület utolsó alkalommal a 2015. február 24-én megtartott ülésén módosította a 
képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ). Ez a módosítás összhangot teremtett az átruházott 
hatásköröket illetıen, mikor is igazodva a szociális rendeleti szabályozáshoz átruházott 
hatáskörként határozta meg a települési támogatás megállapítását, a köztemetés elrendelését és a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás nyújtását. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) 
Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár az államháztartás 
információs rendszerének jogszabályban elrendelt módosulása miatt bekövetkezı adatváltozások 
átvezetésére hivatalból indított eljárás keretében eseti csoportos adatmódosítást végzett Kéthely 
Község Önkormányzata kormányzati funkció kódjai tekintetében, mert az alapító okiratok 
érvénytelen kormányzati funkció kódokat nem tartalmazhatnak. 
Az SZMSZ tartalmaznia kell az alaptevékenység kormányzati funkció kódjait, jelen módosítás 
keretében a hatályos SZMSZ 1. melléklettel került kiegészítésre ennek érdekében.  
 
A rendeletmódosítás egyebekben szövegpontosításokat, illetve az idıközben bekövetkezett 
jogszabályváltozásokhoz való hozzáigazítást tartalmaz. 
 
 
Kéthely, 2015. június 18. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyzı  

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL İZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR İL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 
rendelet a mindenkori képviselı-testület és szervei 
mőködésének részletes szabályait tartalmazza, 
azonban az Alaptörvény szerint az önkormányzati 
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, így 
idırıl idıre el kell végezni a szükséges 
módosításokat.  

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A fentiek alapján a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé 
vált, mert önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem ellentétes, és a valós helyzetet kell tükröznie. A módosítás elmaradása a törvényességi 
felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


