
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Lajosmizse 
Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörében, 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. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 36. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 

„36. § 
 

(1) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
alapján külön közigazgatási szerződésben (megállapodásban) rögzíti a Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
történő együttműködés szabályait. 
 
(2) Az Önkormányzat által biztosított működési feltételek: 
  

a) Az Önkormányzat a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) közreműködésével a nemzetiségi önkormányzat részére igény szerint 
ingyenes használati jogot biztosít a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti 
Városháza épületében található tárgyi és technikai eszközökkel felszerelt 
földszinti tárgyalóteremre.  

b) Az a) pontban meghatározott helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi-és 
fenntartási költségeket az Önkormányzat a Hivatal útján viseli.  

c) A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket az Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja. 

d) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséhez 
kötődő feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
benyújtása) az Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja.  

e) Az Önkormányzat a Hivatal útján látja el a képviselő-testületi döntések és a 
tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői 
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat.  

f) Az Önkormányzat a Hivatal útján látja el a nemzetiségi önkormányzat 
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, 
iratkezelési feladatokat. 

g) A nemzetiségi önkormányzat erre irányuló külön kérelme esetén az 
Önkormányzat a Hivatal közreműködésével biztosítja a jelnyelv és a speciális 
kommunikációs rendszer használatát. 



h)  Az a)-g) pontokban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket az 
Önkormányzat a Hivatal útján viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.  

 
 

2. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2020. december 19. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti.   
 
 
Basky András sk.                                                                                     dr. Balogh László sk. 
polgármester jegyző 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2020. december 18. 10.00 óra 
 
 
                                                                                                           dr. Balogh László sk. 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 41 /2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 
 

 „5. melléklet a 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási 
kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020 Lakóépület építése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
Nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók: 
 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
084031  Civil szervezetek működési támogatása 
084040  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről.  ” 
 

 
 
 
 
 

 


