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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. január 18. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 15/2015. ( X. 8.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést készítette:  
Kötél Krisztina jegyző 

Henn Ferencné gazdasági vezető 

Iktatószám:  21-5/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  A rendelet tervezet csatolva. 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
 

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók 

szerint besorolt alaptevékenységét, melynek kiegészítése indokolt a 063020 Víztermelés, - 

kezelés, - ellátás kormányzati funkcióval.  

 

E kormányzati funkción kerül elszámolásra a veszprémfajszi 032/2 hrsz-ú ingatlanon 

található, ún. régi vízbázisból öntözés céljából történő - külön megállapodás szerinti - 

vízvételezés bevétele és az esetlegesen ezzel kapcsolatban felmerülő kiadás. 

Fentiek miatt javasolom a mellékelt tervezet szerint a rendelet 1. mellékletének 

újraszabályozását. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról intézkedő önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Nem relevánsak. 

 

2. környezeti és egészségi következményei: Nem relevánsak. 

 

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket nem 

befolyásolja. 

 

4. megalkotásának szükségessége,  a  rendeletalkotás   elmaradásának      várható  

következményei:  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 

8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók 

szerint besorolt alaptevékenységét, melynek kiegészítése indokolt a 063020 Víztermelés, - 

kezelés, - ellátás kormányzati funkcióval.  

E kormányzati funkción kerül elszámolásra a veszprémfajszi 032/2 hrsz-ú ingatlanon 

található, ún. régi vízbázisból öntözés céljából történő - külön megállapodás szerinti - 

vízvételezés bevétele és az esetlegesen ezzel kapcsolatban felmerülő kiadás. 

5. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet 

alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a tervezet szerinti 

rendelet megalkotására. 

 

 

Nemesvámos, 2017. január 3. 

         

 

                                                                                            Kötél Krisztina 

                   jegyző 

 

 



 
                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 
 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról intézkedő önkormányzati rendelethez 

 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók 

szerint besorolt alaptevékenységét, melynek kiegészítése indokolt a 063020 Víztermelés, - 

kezelés, - ellátás kormányzati funkcióval.  

 

E kormányzati funkción kerül elszámolásra a veszprémfajszi 032/2 hrsz-ú ingatlanon 

található, ún. régi vízbázisból öntözés céljából történő - külön megállapodás szerinti - 

vízvételezés bevétele és az esetlegesen ezzel kapcsolatban felmerülő kiadás. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. § A hatályos rendelet 1. mellékletének újraszabályozásáról rendelkezik. 

 

2. § A módosító önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   …./2017. (… …) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. január 18. 

 

    

           Fertig József                                                                     Kötél Krisztina 

         polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

 

  



 
                                                                                                                                                                                

1. melléklet a …/2017. (… …) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 15/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelethez” 

 

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenysége 

 

 

 

 

 

 A B 

1 Száma Megnevezése 

2 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

3 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

6 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

7 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

9 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

10 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

11 062010 Településfejlesztés igazgatása 

12 063020 Víztermelés, - vízkezelés, - ellátás 

13 064010 Közvilágítás 

14 066010 Zöldterület-kezelés 

15 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

16 072111 Háziorvosi alapellátás 

17 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

18 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

19 082044 Könyvtári szolgáltatások 

20 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

21 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

22 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


