
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése rendelkezik a költségvetési szerv 
szervezeti és működési szabályzatának tartalmáról. A kormányrendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatnak (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmaznia kell az 
ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket, rendszeresen ellátott 
vállalkozási tevékenységek megjelölését. 
 
Az SZMSZ 4. számú mellékleteként került beépítésre az önkormányzat alaptevékenységébe tartozó 
kormányzati funkciók meghatározása a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM 
rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján, mely szerint a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai 
alaptevékenységeit az NGM rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba - 
funkciószámmal és megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító okiratában (szervezeti és működési 
szabályzatában) fel kell tüntetni. 
 
A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján az önkormányzat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 
azonosító számú, „Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című 
projektjének elszámolásával kapcsolatban felmerülő, a pályázathoz kapcsolódó bevételeket és 
kiadásokat a 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások megnevezésű kormányzati funkción kell 
szerepeltetni. Jelenleg ezen kormányzati funkció a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet – 
kormányzati funkciókat tartalmazó – 4. számú mellékletében nem szerepel. 
 
Fentiekre tekintettel indokolt a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és módosítása, 
a rendelet 4. számú mellékletében található kormányzati funkciók közé a 013370 Informatikai 
fejlesztések, szolgáltatások megnevezésű kormányzati funkció felvétele. 
 
Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása 
tartalmazza.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes 
hatásvizsgálata: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes 
hatásvizsgálat elvégzéséről, mely során a következőket kell vizsgálni: 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:  

a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása. 
b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.  
c) költségvetési hatás: nem változik. 

II. Környezeti és egészségügyi következmények: nem jelentősek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosítása az önkormányzati 

adminisztratív terheket nem befolyásolja.  
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a vonatkozó szabályok SZMSZ-ben való rendezése a jogszabályi 
felhatalmazásoknak megfelelő szabályozást teremt. 

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 
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Indokolás:  
Általános indokolás 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy a 
Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján az önkormányzat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 
azonosító számú, „Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című 
projektjének elszámolásával kapcsolatban felmerülő, a pályázathoz kapcsolódó bevételeket és 
kiadásokat a 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások megnevezésű kormányzati funkción kell 
szerepeltetni, mely kormányzati funkció jelenleg a rendelet 4. számú mellékletében nem szerepel. 

 
Részletes indokolás 

 
Az 1. §-hoz 

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítását tartalmazza. 
 

A 2. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
 
Véleményeztetés: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Hajdúsámson, 2018. január 18. 

 
 
Dr. Danku József 
         jegyző 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges*** 

Az előterjesztést készítette: 
Bujdosóné Czirják Mariann pénzügyi 
és gazdasági osztályvezető 

 

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Szociális és Gyámügyi Osztály: Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2018. (__. __.) önkormányzati rendelete  

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 4. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Hajdúsámson, 2018. január  
 
 
 
 
 Dr. Danku József                                       Antal Szabolcs 
                          jegyző                                         polgármester 

 
 
 
Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Hajdúsámson, 2018. január  
 
 
 
 Dr. Danku József  
                          jegyző 
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1. melléklet a/z ___/2018. (__. __.) önkormányzati rendelethez 
 

4. számú melléklet 

Kormányzati 
funkció Megnevezés 

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 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

047120 Piac üzemeltetése 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

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

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 
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072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai 

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

102031 Idősek nappali ellátása 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 


