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A Közgyűlés  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítását  a  Magyar  Államkincstártól
kapott  jelzés  alapján  szükséges  elvégezni,  a  módosítási  javaslat  kizárólag  a  kormányzati
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II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta - jegyző
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2018.  december  14-ei  ülésnapján  a  25/2018.
(XII.14.) önkormányzati rendeletével módosította a „Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról” szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, ami 2019. január 1-jén lépett
hatályba.  Az  SZMSZ-ben  kizárólag  a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi
CXXXIX. törvényben  (a továbbiakban: Mötv.)  kapott felhatalmazások alapján, és az abban nem
szabályozott tárgyköröket van lehetőség szabályozni. 
A  hatályba  lépést  követően  benyújtásra  került  önkormányzatunk  változás-bejelentése,  mely
alapján kezdeményeztük a törzskönyvi adatok módosítását a kormányzati funkciók tekintetében.

A  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatósága  a  07-TNY-1348-2/2018-727002.  számon
hiánypótló végzést bocsátott ki önkormányzatunk felé, melyben - többek között - kifejtette, hogy a
korábbi és a jelenlegi kormányzati funkciók teljes összhangját biztosítani kell,  továbbá kérte az
önkormányzati rendelet hatályba lépésének dátumát a törzskönyvi bejegyzés jövőbeni módosítási
időpontjához igazítani.

Fentiek  miatt  áttekintettük  az  új,  2019.  január  1.  napjától  hatályos  önkormányzatunk
tevékenységére  irányadó  kormányzati  funkciószámok  alkalmazását,  és  ennek  eredményeként
megállapítottuk, hogy célszerűbb és jóval gyakorlatiasabb megoldásra vezet, ha a T. Közgyűlés
külön, önálló határozattal dönt az önkormányzat által végett szakfeladatok funkciószám szerinti
besorolásáról,  mely  már  tartalmazza  a  2019.  január  1.  napjától  módosult  kormányzati
funkciószámokat  „a  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és  szakágazatok
osztályozási  rendjéről”  szóló 68/2013.  (XII.29.)  NGM rendelet  alapján,  és ezzel  egyidejűleg  az
SZMSZ 6. mellékletét hatályon kívül helyezi.

II. Részletes indokolás

1.  §  E  szakasz  -  az  általános  indokolásnak  megfelelően  -  hatályát  vesztő  rendelkezéseket
tartalmaz.  

2. § A szakasz a hatályba lépés napját, valamint technikai deregulációt tartalmaz.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a Jat. előírásainak, így kizárólag
olyan jogi normákat tartalmaz, amelyek megalkotására a Közgyűlésnek törvényi felhatalmazása
van; továbbá olyan rendelkezéseket nem tartalmaz, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már
rögzítenek, valamint egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében  3. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve az
előterjesztéshez  csatoljuk  -  a  Jat.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  készített  -  egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2019. január 15-ei rendkívüli  ülésén
megtárgyalta. 

Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázásra a bizottsági ülés előtt kerül sor, a bizottság elnöke a
bizottság véleményt a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.



Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés  1. számú mellékletben elhelyezett
határozati  javaslat  elfogadását,  továbbá  a  2.  számú  mellékletében  szereplő  önkormányzati
rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2019. január 17.

Tóth Kálmán sk.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…/2019. (I.17.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 2019.  február  1.  napjától  az  alábbiak  szerint
határozza  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolását:

Sorszá
m

A B
Funkciószám Tartalmi meghatározás

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége

2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

3. 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
4. 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
5. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
6. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
7. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
8. 013350

Az 
önkormányzati 
vagyonnal való 
gazdálkodással 
kapcsolatos 
feladatok

9. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások

10. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
11. 016010

Országgyűlési, 
önkormányzati 
és európai 
parlamenti 
képviselőválaszt
ásokhoz 
kapcsolódó 
tevékenységek

12. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
13. 016030 Állampolgársági ügyek
14. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
15. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése
16. 031030 Közterület rendjének fenntartása
17. 031060 Bűnmegelőzés
18. 031070 Baleset-megelőzés
19. 032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenység
20. 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
21. 041140 Területfejlesztés igazgatása

Start-
munka 
program

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás



– Téli 
közfogla
lkoztatá
s22.
24.0412

32
23.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

25. 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

26. 041236
Országos 
Közfoglalkozatási
program

27. 042180 Állat-egészségügy
28. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
29. 045120 Út, autópálya építése
30. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
31. 045160

Közutak, hidak, 
alagutak 
üzemeltetése, 
fenntartása

32. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
33. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
34. 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
35. 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
36. 047120

Piac 
üzemeltetése

37. 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
38. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
39. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
40. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
41. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
42. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása
43. 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
44. 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
45. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
46. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
47. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
48. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
49. 061010 Lakáspolitika igazgatása
50. 062010 Településfejlesztés igazgatása
51. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
52. 063010 Vízügy igazgatása
53. 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás
54. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
55. 064010 Közvilágítás
56. 066010 Zöldterület-kezelés
57. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
58. 072111 Háziorvosi ellátás
59. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
60. 072311 Fogorvosi alapellátás
61. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás



62. 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
63. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
64. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
65. 074052 Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei
66. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
67. 076010 Egészségügy igazgatása
68. 076061 Környezet-egészségügyi feladatok
69. 076062 Település-egészségügyi feladatok
70. 081010 Sportügyek igazgatása
71. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
72. 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása
73. 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
74. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
75. 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása
76. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
77. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
78. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
79. 082010 Kultúra igazgatása
80. 082020 Színházak tevékenysége
81. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
82. 082044 Könyvtári szolgáltatások
83. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
84. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
85. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása
86. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
87. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi értékek gondozása
88. 082093 Közművelődés – egész éltre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
89. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
90. 083020 Könyvkiadás
91. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
92. 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
93. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
94. 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása

95. 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
96. 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése
97. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
98. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
99. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

100. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

101. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
102. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
103. 098010 Oktatás igazgatása
104. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
105. 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
106. 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
107. 101222 Fogyatékos személyek támogató szolgáltatása
108. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét 

segítő programok, támogatások
109. 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása



110. 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
111. 102031 Idősek nappali ellátása
112. 102032 Demens betegek nappali ellátása
113. 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
114. 104030 Gyermekek  napközbeni  ellátása  családi  bölcsőde,  munkahelyi

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni
ellátás útján

115. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődésben történő ellátása
116. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében
117. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézményben
118. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
119. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
120. 104043 Család- és gyermekjóléti Központ
121. 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
122. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
123. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
124. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
125. 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
126. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
127. 107052 Házi segítségnyújtás
128. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
129. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
130. 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
131. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  jelen  határozatot  a
törzskönyvi adatok módosítása érdekében a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
felé „Változás-bejelentés” kérelmezése céljából nyújtsa be.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

          aljegyző,
                 a személyügyi és működtetési osztályvezető

Határidő:  2019. január 24.

Dunaújváros, 2019. január 17. 

Tóth Kálmán sk.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2019. (……) önkormányzati rendelete 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. §-
ban, 44. §-ban, 45. §-ban, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 53. §-ban kapott
felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk  (1)  bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát  veszti  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 
a)  73.  §  (1)  bekezdésében  „Az  önkormányzat  alaptevékenységének  kormányzati
funkciók szerinti besorolása,” szövegrész,
b)  a rendelet 6. melléklete.

2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.



Cserna Gábor     Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2019. január 18-án kihirdetésre került.

   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző
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