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Vonatkozó jogszabályok:
⎯ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
⎯ 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
⎯ 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
Az előterjesztést tárgyaló bizottságok:
⎯ Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 26/2020. (VIII. 12.) számú határozata értelmében pályázatot
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében kiírt „Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése” című alprogramra. A pályázat sikeres volt, az önkormányzat 14.998.999 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A pályázati kiírásnak megfelelően az önkormányzat vállalta, hogy új tanyagondnoki
szolgálatot hoz létre, melynek szolgáltatói nyilvántartásba vétele legkésőbb a pályázati
elszámolás benyújtásáig megvalósul.
A képviselő-testület megalkotta a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról szóló
rendeletét, elfogadta a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazok osztályozási rendjéről szóló
15/2019. (XII. 7) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv
közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. sz. mellékletben foglalt kormányzati
funkciókba – funkciószámmal és megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító
okiratban fel kell tüntetni. E rendelet 1. számú melléklete szerint a tanyagondnoki
szolgálat kormányzati funkciója: 107 055.
Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.
(II. 3.) számú önkormányzati 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat
alaptevékenységeit azok kormányzati funkciók szerinti besorolásával.
Ezt a
mellékletet szükséges módosítani azzal, hogy az önkormányzat alaptevékenységei közé
fel kell venni a tanyagondnoki szolgálatot a kormányzati funkciószámmal.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön róla.

Mikepércs, 2020. október 16.
Tímár Zoltán
polgármester
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai: a rendeletnek társadalmi,gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának

várható következményei: a rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a
tanyagondnoki szolgálat bekerüljön az önkormányzat által ellátott feladatok közé és a
kiadásokat és a bevételeket a megfelelő kormányzati funkciókra lehessen könyvelni. A
módosítás elmaradása esetén nem kivitelezhető a könyvelési feladatok szabályszerű
ellátása.

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2020. (X. 22.) számú rendelete
Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2015. (II. 3.) számú rendelet módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeletet alkotja:
1.§
Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.
(II. 3.) számú önkormányzati rendelet 8. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba.
Mikepércs, 2020. október 22.

Tímár Zoltán
polgármester

dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Mikepércs, …………………………..
dr. Vojtkó-Pék Ildikó
jegyző

1. sz. melléklet
8. számú melléklet

A MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042220 Erdőgazdálkodás
044310 Építésügy igazgatása
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

