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2022. január 25-i ülésére  

Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2019.(X. 31.) rendelet módosítása  

tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. rendeletében arról 
döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat 
képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét 
maga gyakorolja." 

A 15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről rendelkezik. 

A 12/2019. (X.31.) rendeletünk Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról rendelkezik. A rendelet 2. melléklete tartalmazza Bácsalmás Város 

Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti és államháztartási 

szakágazati rend szerinti besorolását. 

A mezőőri feladatok ellátása jelenleg nincs elkülönítve az önkormányzat költségvetésében, a 

feladat kiadásainak és bevételeinek számviteli elszámolására szükséges a megfelelő kormányzati 

funkció használata. 

Az elszámolásra meghatározott kormányzati funkciót kell használni, amelyek az önkormányzat 

SZMSZ-ében és a törzskönyvi nyilvántartásban nem szerepel. 

Ezért célszerű az SZMSZ-t kiegészíteni az alábbi kormányzati funkcióval: 

042110 Mezőgazdaság igazgatása 

 

A rendelet módosításának tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az előterjesztés 

mellékletét képező tervezetet rendeletként elfogadni.  

 

Bácsalmás, 2022. január 18. 

 

 

        Németh Balázs  

          polgármester 
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(TERVEZET) 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) 
önkormányzati rendelete 

Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 

A Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba. 
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1. melléklet 
 
„2. melléklet 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti és 
államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása 

 
1. Bácsalmás Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása 

 A B 

1 
Kormányzati 
funkció kódja 

Kormányzati funkció megnevezése 

2 011130 
Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 

5 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

6 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz 
kapcsolódó tevékenység 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

9 045120 Út és útpályaépítés 

10 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

11 061020 Lakóépület építése 

12 064010 Közvilágítás 

13 066010 Zöldterület kezelése 

14 066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 

15 081041 Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

16 081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 

17 081061 Szabadidőpark, fürdő és strandszolgáltatás 

18 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

19 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

20 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

21 041232 Start - munka program - téli közfoglalkoztatás 

22 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

23 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás 

24 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

25 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

26 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

27 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

28 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

29 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

30 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

31 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

32 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

33 042110 Mezőgazdaság igazgatása 

2. Bácsalmás Város Önkormányzata államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása 

 A B 

1 Szám Megnevezés 

2 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
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Általános indokolás 

 

A mezőőri feladatok ellátása jelenleg nincs elkülönítve az önkormányzat költségvetésében, 
a feladat kiadásainak és bevételeinek számviteli elszámolására szükséges a megfelelő 
kormányzati funkció használata. 
Az elszámolásra meghatározott kormányzati funkciót kell használni, amelyek az 
önkormányzat SZMSZ-ében és a törzskönyvi nyilvántartásban nem szerepel. 

A támogatások elszámolása, felhasználása az előírtak szerint történhet, a támogatott 
tevékenységnek megfelelő kormányzati funkciók szerinti használatával. 

A megalkotott önkormányzati rendelet igazítása a változó körülményekhez, jogszabályi 
követelményekhez. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet 2. mellékletében bővültek a kormányzati funkció kódok. 

A 2. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


