
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 27.) önkormányzati 

rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 29.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Képviselő-testület rendes üléseit adott naptári évre vonatkozó éves munkaterve alapján tartja 

meg.” 

2. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 20. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A (6) bekezdés a) és f) pontjában szereplő napirendi pontok csak rendes ülésen tárgyalandók.” 

3. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a megválasztott képviselők több mint felének, 

legalább 4 képviselőnek egybehangzó „igen” szavazata szükséges. A minősített többséggel 

eldöntendő ügyeket az Mötv. állapítja meg.” 

4. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 36. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A Képviselő-testület üléséről szóló jegyzőkönyvet egy példányban kell elkészíteni. A 

jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt a jegyző felügyelete mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási 

ügyintézője kezeli. 

(5) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző, valamint két fő 

jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.” 

5. § 



A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani. Halaszthatatlan esetben a 

polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek vagy határozati javaslatnak az ülésen 

történő kiosztását, vagy a szóbeli előterjesztést is.” 

6. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

  Fekete Csaba     Bukros Noémi Linda 

  polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Ez a rendelet 2022. október 27. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

        Bukros Noémi Linda 

         jegyző 



 

1. melléklet 

„3. melléklet 

3.mellék SZMSZ Korm.funkciók.pdf” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. melléklet a 10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartása és - működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031060 Bűnmegelőzés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

042110 Mezőgazdaság igazgatása 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

047410   Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

055010   Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

062020     Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

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 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 



082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

102031 Idősek nappali ellátása 

102032 Demens betegek nappali ellátása 

104030     
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján  

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107052 Házi segítségnyújtás 



 


