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13. napirend 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február  16-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

 

   Jogszabállyal nem ellentétes 

 

                  dr. Szabó Tímea 

                                                                                                     címzetes főjegyző 

 

Kékkút Község Önkormányzata bevezetése óta több jogcímen is pályázott / pályázik a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett Magyar Falu Program támogatási 

lehetőségeire.  

Az e programban megítélt támogatás könyvelése a 062020 számú „Településfejlesztési 

projektek és támogatásuk” kormányzati funkción történik, mely kormányzati funkció jelenleg 

a Szervezeti és Működési Szabályzat kormányzati funkciókat meghatározó mellékletében nem 

szerepel, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása szükséges. 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § értelmében a helyi önkormányzatoknak a 

közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és 

eredményszemléletű bevételeit, funkciószámmal és megnevezéssel be kell sorolni. Ezen 

kormányzati funkció kódokat és az önkormányzathoz tartozó telephelyeket az önkormányzat 

tekintetében annak Szervezeti és Működési Szabályzatába is át kell vezetni és a Magyar 

Államkincstár részére meg kell küldeni. 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése 

alapján: 

 

A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                          …/2022.(...) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs. 

Költségvetési hatása: Az átvett pénzösszeg a kormányzati funkció kódon kerülhet tervezésre és 

felhasználásra. 

Környezeti, egészségi következményei: Nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályi megfelelés. 
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A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, 

felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

- személyi: nincs. 

- szervezeti: nincs. 

- tárgyi: nincs. 

- pénzügyi: nincs. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Magyar Falu Program keretében megítélt támogatások könyvelése a 062020 számú 

„Településfejlesztési projektek és támogatásuk” kormányzati funkción történik, mely 

kormányzati funkció jelenleg a Szervezeti és Működési Szabályzat kormányzati funkciókat 

meghatározó mellékletében nem szerepel, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása szükséges. 

 

Rendelet tervezet:  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet a 12/2013. (X.4.) önkormányzati rendelethez az 1. 

melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  Kardosné Csaba Gyöngyi                                                              dr. Szabó Tímea 

                     polgármester                                                                       címzetes főjegyző 

 

Kihirdetés napja: 2022. február 

 

 

                  dr. Szabó Tímea 

                 címzetes főjegyző 
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1. melléklet 

1. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet a 12/2013. (X.4.) önkormányzati rendelethez a következő 

43. ponttal egészül ki: 

„43. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk” 

 

 


