
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 ……/ 2014.( V.29.) rendelet tervezete 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására  

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1.§.(6) n) pontja helyébe a következő lép: 
 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről 
 
2.§. A Szervezeti és Működési Szabályzat 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő lép: 
 Az önkormányzat gondoskodik a Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok 
ellátásáról a rendelet 1.melléklete szerinti kormányzati funkciókon 
 
3.§. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete helyébe a következő lép: 
  

1. melléklet 
a …./2014.(V.29.) rendelethez 

  
Szajol Községi Önkormányzat  alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti b esorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építés 
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fennatrtása 
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés (Holt-Tisza is ide) 
066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügy gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési 

feladatok 



092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
4.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
 
 
Szajol, 2014. május 20. 
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