
 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

 

Ügyiratszám: 201-3/2014 

 

Előterjesztés 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 29-én tartandó ülésére 

 

Napirend: A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati 

rendelet 2. számú függelékben szereplő kormányzati funkciók meghatározása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány 

rendelet 180.§ szabályozza, hogy a költségvetési szervek alapdokumentumaiban szereplő 

alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását miként és milyen határidővel kell 

elvégeznie az irányító szervnek. 

A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási 

szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében 

lezárásra kerültek. A Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig 

biztosító államháztartási szakfeladatok helyett alkalmazandó új, kormányzati funkció kódra 

való áttérést irányozta elő. 

Az Ávr.181.§ rendelkezik arról, hogy az alapdokumentumok soron következő módosításakor 

az egységes szerkezetbe foglalt okirat esetében gondoskodni kell a szakfeladat rend helyett a 

kormányzati funkciók meghatározásra kerüljenek. 

Ennek megfelelően szükséges a Lengyeltóti Város Önkormányzatának a 6/1999.(III.25.) 

számú önkormányzati rendeletének  a 2. számú függelékét módosítani.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alábbi határozati javaslatot fogadja el 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti Város 

Önkormányzatának Kormányzati funkcióit a határozat mellékletét képező 

tartalommal módosítja. A Kormányzati funkciók a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendeletének 2. függelékét 

képezi. 
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2.  Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges 

dokumentumot  továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel 

lép hatályba. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 16. 

   Zsombok Lajos 

      polgármester 
 

 

Előterjesztést készítette:                           Jóváhagyta: 

 

 

Huberné Bajzik Ibolya                             Dr. Szatmári Ibolya 

közgazdasági irodavezető                         jegyző 

 

 

Böröndi Franciska    

aljegyző 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. függelék a 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város 

Önkormányzata tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásban feltüntetendő szakágazatot, elletve kormányzati funkciókat – különös 

tekintettel az új államháztartási jogszabályok előírásaira  –  az alábbiakban határozza meg: 

 

Alaptevékenységi besorolása: 

 

Államháztartási 

szakágazat 

Megnevezése 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Kormányzati funkciók: 

 

Kormányzati 

funkció 

Megnevezés 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

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 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

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 
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101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgálat 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

107080 Esélyegyenlősség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

 
      

 

 

 

 

 

 


