
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (I.19.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

21/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában és az 53. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2013. 

(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §  Az SZMSZ 1. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba 

 

 

Endrefalva, 2015. január 14. 

 

 

P.h. 

 Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

          polgármester               jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Endrefalva, 2015. január 19. 

 

 

Vincze Nikolett 

       jegyző 



1. melléklet a 2/2015. (I.19.) önkormányzati rendelethez 

 

Endrefalva Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 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 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

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

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység ás támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 


