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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés szervezetének és működésének alapvető szabályait a 

3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2013.(XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) módosítása alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet 

szerint az SZMSZ módosítása az új, kormányzati funkció kódok használatára történő átállás 

miatt megtörtént. A könyvelés és a számvitel gyakorlati alkalmazásában többek között a 

pályázatok tematikus bővülése miatt az eddigi kódokhoz képest újabbak használata is 

szükségessé vált, emiatt a korábban rögzített kódok kiegészítése szükséges (pl.: 011120-

területi általános végrehajtó tevékenység, 084070-a fiatalok társadalmi integrációját segítő 

struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetés, stb.). E változásokat az 

önkormányzatok működésének alapszabályait rendező dokumentumokon át kell vezetni. 

 

Kérjük a Közgyűlést, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal újabb 

kormányzati funkció kódok szükségességének felmerülése miatt készített SZMSZ-t módosító 

önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Kaposvár, 2014. június 10. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

irodavezető 



Az előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

………./2014.(VI.20.)  

önkormányzati rendelet-tervezete 

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 

3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 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 Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 8. sz. melléklete helyébe 

e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző közgyűlés elnöke  

      

 

 

 

 



1. melléklet a ….../2014.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

 

SZMSZ 8. sz. melléklete 

 

ALAPTEVÉKENYSÉG BESOROLÁS 

 

Államháztartási szakágazati besorolás: 

 

841 105 

 

 

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

011120 területi általános végrehajtó tevékenység 

011130 önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános  igazgatási 

 tevékenysége 

013330  pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

016010  országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  tevékenységek 

016080 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

044310 építésügy igazgatása 

013350 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

 feladatok 

013360 más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

 egyéb szolgáltatások  

047310 turizmus igazgatása és támogatása 

047320 turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

011310 külügyek igazgatása 

011320  nemzetközi szervezetekben való részvétel 

041140  területfejlesztés igazgatása 

013210   átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

041231  rövid ideig tartó közfoglalkoztatás 

041233  hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás 

081010 sportügyek igazgatása 

107030 szociális foglalkoztatás 

082061 múzeumi gyűjteményi tevékenység 

084010 társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

 érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 

 feladatok igazgatása és szabályozása 

084020 nemzetiségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének 

 támogatása 

084070 a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

 szolgáltatások fejlesztése, működtetés 

086090 egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

047450 szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek 

 támogatása 

047460 kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési  támogatása 

083050 TV műsor szolgáltatása és támogatása 
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