ELŐTERJESZTÉS
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
2018. október 18-i ülésére
Az előterjesztés címe: Rendelet-tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette: Juhász Anikó osztályvezető

Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
Malustyik Béla bizottsági elnök

Bizottsági véleményezésre megkapta:
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Elfogadáshoz minősített többség szükséges.

Az előterjesztésben megvizsgálásra kerültek a következő szempontok:
Hatékonyság
igen
nem
Gazdaságosság
igen
nem
Eredményesség
igen
nem
Fenntarthatóság
igen
nem

Honlapon nyilvánosságra hozható:
 Igen
 Nem
 Részben, mégpedig:

Hatásvizsgálat

Várható társadalmi hatás
Nincs jelentős társadalmi hatása.
Várható gazdasági, költségvetési hatás
Az önkormányzat számára nem okoz többlet kiadást.
Várható környezeti és egészségi következményei
Nincs hatása a környezetre és a lakosság egészségi állapotára
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az újabb funkció kódok növekvő számú tevékenységeket jelentenek az Önkormányzatnál,
ezért a Pénzügyi Osztály számára adminisztratív többlet terhet jelent.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A pályázatok ellenőrzésekor hibaként tüntethetik fel, az adott pályázat kiadási tételeinek nem
a megadott kormányzati funkció szerinti besorolásra könyvelését.

INDOKOLÁS
Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) számú
rendeletét (továbbiakban SZMSZ) módosítani szükséges, a kormányzati funkciók, államháztartási

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendeletben foglaltaknak megfelelően, mivel az önkormányzatnál jelenleg futó pályázatokat a
támogatási szerződésben meghatározott kormányzati funkció kódokra szükséges könyvelni.
Az Önkormányzat esetében a kormányzati funkciókódokat az SZMSZ-ben kell szerepeltetni, melyet a
Magyar Államkincstárnál be kell jegyeztetni.
Az SZMSZ 7. számú mellékletét az alábbi pályázatokhoz kapcsolódó korfunkció kódokkal szükséges
kiegészíteni, mely rendelet-tervezet előkészítésre került.
1.
2.
3.

Agrárlogisztikai Központ
építése
Ipari parkok, ipari
területek fejlesztése
csapadék- és belvíz
elvezető rendszer
felújítása

TOP-1.1.3-16-BKI
TOP-1.1.1-15-BK12016-0000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
013350 kapcsolatos feladatok

TOP-2.1.3-16-00010

047410 Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek

4.
5.

Gyümölcsfeldolgozó
TOP-1.1.2-16
Önkormányzati épületek
energetikai
TOP-3.2.1-16-BK1korszerűsítése
2017-00059

Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési
047450 projektek támogatása
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

6.
7.
8.

Zöld város kialakítása
Helyi identitás és
kohézió erősítése
Humán kapacitások
fejlesztése térségi
szemléletben

TOP-2.1.2-16
TOP-5.3.1-16-BK12017-00015
EFOP-3.9.2-16-201700057

9.
GYEP II.
10. Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi
szemléletben
11. Lajtha László Művészeti
és Kulturális Szolg.
Közhasznú Nonprofit
Kft.

EFOP-1.4.2-16-2016

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
082091 fejlesztése
095020 Iskolai rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
104060 programok

EFOP-1.5.3

EFOP-3.3.2-16-2016-

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
107080 programok

A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a
rendelet-módosítást megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő-testület
számára.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018.(…...) önkormányzati rendelet
Jánoshalma Városi Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

1.§ A Rendelet 7. sz. melléklet A.) pontja kiegészítésre kerül az alábbi kormányzati funkciók
szerinti besorolás kódjaival, a kódok számsorrendjének értelemszerű megváltozásával:
013350
047410
047450
053010
062020
082091
095020
104060
107080

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Iskolai rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Záró rendelkezések

3.§ (1) Ez a rendelet a 2018. november 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2018. október 19.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2018. október 23.
Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

