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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 30. napi ülésére 

 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása 

– a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szervezetének és működésének alapvető szabályait 

az 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  

A képviselő-testület a közelmúltban döntött arról, hogy a mini bölcsődét 2019. szeptember 1. 

napjától kívánja beindítani. Az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza a kormányzati 

funkciókat, amelyben emiatt módosítást kell átvezetni. 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján az önkormányzat SZMSZ-ét az alábbi 

tevékenységekkel, illetve kormányzati funkció kódokkal szükséges kiegészíteni: 

 

„104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására. 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2019. (…..) önkormányzati rendelete  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.)  

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 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. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 6. 

számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép 

 

2. § 

 



(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. 

szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) Jelen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 
Medgyesegyháza, 2019. április 30. 

               

 

         dr. Nagy Béla György                                               dr. Kormányos László 

                polgármester                                                                    jegyző   

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2019. ……. napján megtörtént. 

 

 

dr. Kormányos László 

 jegyző 

 

1. melléklet a …./2019. (….) önkormányzati rendelethez 

 

SZMSZ 6. számú melléklete 

 

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenysége 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés  

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (nem szociális bérlakás, önkormányzati tulajdonú 

üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, állagmegóvás, 

felújítás) 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb 

szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 022010 A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

 031030 Közterület rendjének fenntartása 

 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 041237 Közfoglalkoztatás mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

 045120 Út, autópálya építése 

 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

 046030 Egyéb távközlés 

 047120 Piac üzemeltetése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 



051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés 

 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 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 

 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása (diáksport) 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység  

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 

szabályozása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104031  Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok” 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 26.  

 

   

dr. Nagy Béla György s.k. 

        polgármester 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


