
3 12016.(fi . 25.) önkormányzati rendelet

Az Önkorm ányzat Szervezeti és Működési Szabályz atáről sző|ő 7 12010. (X. 2S.)
önkormány2ati rendelet módosításáról

Rád Község Önkormanyzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a.) és
d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairől
szóló 20IL évi CLXXXX. törvény 53.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Önkormanyzat Szewezeti és Működési Szabályairől szóló képviselő-testület szervezeti és
működési szabáIyzatáról szóló 712010. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáről az
alábbiak szerint rendelkezik.

1.§

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési SzabáIyzatérőI szóló 712010. (X. 28.)
önkormányzati rendelet, I. számú függelékkel egészül ki, amely a rendelet, zárő és hatályba
léptető 64 § új (4) bekezdése szerint

,,(4) Az SZMSZ I. számű fiiggeléke tartalmazza az önkorményzat alaptevékenységének
kormány zati funkciók szerinti besorolását. "

2.§

Rád Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
az I. szálmú fliggelékben: a

011130 Önkormányzatokés önkormányzatihivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
018030 Támogatási célú ftnanszirozási műveletek
041231 Rövid időtarlamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú ktizfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya épitése
045160 Közutak,hidak,alagutaküzemeltetése,fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, száIlítása,

átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése , ártalmatlanitása
052080 Szennyvízcsatornaépítése,fenntartása,üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 l{úság-egészségügyi gondozás
081030 Sporllétesítmények, edzőtéhorokműködtetéseésfejlesztése
082044 Könyr,,tári szolgáltatások
084031 Civtl szervezetek működési támogatása
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Egyhazak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása
Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Gyermekvédelmi pénzbe|i és természetbeni ellátások
szociális étkeztetés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3.§

Az Önkormányzat Szewezeti és Működési Szabályzatáről szóló 7l20I0. (X. 28.)

önkormányzati rende|et 64 § régi (4) bekezdése átszámoződik új (5) bekezdés megjelölésre.

4.§

Ezarendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

Rád, 2016. februar 25.

dü- t,t-.r q-ákL
dr. Ungi KiM

jegyző

A rendelet 2016. február 25-én kihirdetve, hatályos:

dr. Ungi
JegyZo

Lieszkovszki Gábor
polgármester
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Általános Indokolás
az Önkorm ányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárő| sző|ő t2l2002. (XI.

2l.) számű rendeletének módosít ásához

A Magyar Közlöny 2O9, szétmában kihirdetésre került a kormányzati funkciók,
áIlamhéztartási szakfeladatok és szakágazatok osztáIyozási rendjéről szőlő 6812013" (XII.29.)

NGM rendelet módosítását tartalmaző 44l20l5. (XII.30.) NGM rendelet,

Az áIlamháztartásről szőló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtási szabáIyait tartalmaző

36812011. (XII.31.) kormányrendelet 16718.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a törzskönyvi nyilvántartástvezető szeív azNGM rendelet 20l6.január 1-jével bekövetkezett

váItozása miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében

eseti, csoportos adatmódosítást haj tott végre.

Az NGM rendelet 12. §-ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes

körénél 201,6. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 20l6.január 1-tŐl érvényes

ko rmányzati funkci ó knak m e g fe l e lő aktualizálás áró l,

Mivel az Önkormányzatnak nincsen létesítő okirata csak SZMSZ-e az Államkincstár
tájékoztatása szerint a Képviselő-testületnek ki kell egészíteni az SZMSZ-éI egy fi.iggelékkel,

am ely tarta\mazza a me g fe 1 e l ő kormány zati funkc i ókat.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján

1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, külÖnÖsen:
Jogi összhang, megfelelőség a jogi hierarchiában.

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Javaslatunk alapjin a rendelet megalkotása következtében az önkormányzat kiadási

nem növekednek.

2. Környezeti és egészségi következményei:
Jelen rendelet megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem

mérhető.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka éves szinten többletfeladatot nem jelent

4. A jogszabály megalkotásának szükségess ége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Jogszabályi változások miatt szükségessé vált az SZMSZ aktualizálás, a megfelelő

nyilvántart ás, szabá|yozás megteremtésére.

5. A jogs zabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és PénzÜgYi
feltételek:

A rendelet megalkotásának feltételei adottak.


