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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2011. december 23-án fogadta el az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényt, valamint alkotta meg a Kormány ennek végrehajtásáról szóló 368/2012. 

(XII.31.) Kormányrendelet, amely tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására 

vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat. Az Áht. törvény 23.§. (2) bekezdése 

értelmében elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, 

valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai.  

 

2012. január 1. napján lépett hatályba a Nemzetgazdasági Miniszter 56/2011.(XII.31.) NGM 

rendelete a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről. A rendelet 11.§. 

értelmében amennyiben a rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 

alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a 

szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításakor, de 

legkésőbb 2012. december 31.-ig kell végrehajtani. 

 

A jogszabályi változásoknak eleget tudjunk tenni, szükségessé vált a szakfeladat rend 

módosítása az önkormányzatnál. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az 56/2011.(XII.31.) NGM 

rendelete alapján az önkormányzat új szakfeladatai: 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat 

alapján hagyja jóvá. 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő szakfeladatokat hagyja 

jóvá: 

 
360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

412000 Lakó-és nem lakó épület építése 

421100 Út, autópálya építése 



422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

429100 Vízi létesítmény építése 

429900 Egyéb m.n.s. építés  

493909 Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás (iskolabusz) 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  fenntartása 

591000 Egyéb televíziós műsor készítés (Városi Tv.) 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

811000 Építményüzemeltetés  

813000 Zöldterület kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás  

841401 Közvilágítás 

841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  elszámolásai 

841902 Központi költségvetési  befizetések  

841906 Finanszírozási műveletek  

841907 Önkormányzatok elszámolásai  a költségvetési  szerveikkel 

841908 Fejezeti  és általános tartalékok  elszámolása 

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 Nemzetiségi  óvodai nevelés,  ellátás 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex  támogatása  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4  

             évfolyam ) 

852013 Nemzetiségi tanulók  nappali rendszerű  általános  iskolai  nevelése,oktatása (1-4 évfolyam ) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8  

             évfolyam) 

852023 Nemzetiségi tanulók  nappali rendszerű  általános  iskolai  nevelése,oktatása (5-8 évfolyam ) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és bábművészeti  

             ágban 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913 Nemzetiségi  tanulók  napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai  tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai nevelése 

855916 Nemzetiségi tanulók  általános  iskolai  tanulószobai nevelése 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés  gondozás 

856013 Fejlesztő felkészítés 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

862102 Háziorvosi ügyeleti  ellátás 

862240 Egyéb, máshova nem sorolt járó beteg ellátás (ügyelet) 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 

881011 Idősek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

882000 Önkormányzati  szociális  támogatások finanszírozása 

882114 Helyi rendszeres  lakásfenntartási támogatás 

882116 Ápolási díj  méltányossági alapon 



882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882203 Köztemetés 

889101 Bölcsődei ellátás 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális  étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 

890111 Esélyegyenlőség  elősegítését célzó általános , komplex tevékenységek, programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 

890411 hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex  felzárkóztató programjai 

890301 Civil szervezetek támogatása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása  

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 

910121 Könyvtári állomány  gyarapítása, nyilvántartása 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

960302 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. március 26. 

 

 

 Zsombok Lajos 

 polgármester 
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