
Gulács Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

21/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelete 

 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyett  e rendelet 1. melléklete lép:  

 

 

 

1. melléklet a 20/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

 

   

Kormányzati funkciók: 

   011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

   011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 

   013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

   013350 Az 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 

   031030 Közterület rendjének fenntartása 

   041140 Területfejlesztés igazgatása 

   041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

   041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

   041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

   042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

   044310 Építésügy igazgatása 

   045120 Út, autópálya építése 

   045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

   047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

   051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

 

   051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

   051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

   051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

   052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

   061010 Lakáspolitika igazgatása 

   063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

   064010 Közvilágítás 

   066010 Zöldterület-kezelés 

   066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

   072111 Háziorvosi alapellátás 

   072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  

   074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

   076010 Egészségügy igazgatása 



   081010 Sportügyek igazgatása 

   081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

   081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

   081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

   084031 Civil szervezetek működési támogatása  

   084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása  

   102021 Időskorúak. demens betegek átmeneti ellátása  

   086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

   107051 Szociális étkeztetés 

   107052 Házi segitségnyujtás  

   098010 Oktatás igazgatása 

   101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 

   101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 

   101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 

   104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

   104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

   104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

   106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

   109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

     

 

 

2. § 

Ez a rendelet 2017. január  1. napján lép hatályba. 

 

Vassné Szűcs Róza  s.k.                    Ujvári Judit  s.k. 

       jegyző            polgármester  

 


