
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011.(III.09.) rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV.02.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

Az SZMSZ 7. § (4) bekezdésében a „2010.január 1-től” szövegrész helyébe a „2011.január 1-től” 

szöveg lép. 

 

2. § 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Endrefalva, 2011.március 8. 

 

 

 

Vincze Nikolett       Csóriné Botyánszki Ágnes 

    körjegyző      polgármester 

 

 

 

Kihirdetve: 

Endrefalva, 2011. március 9. 

 

 

Vincze Nikolett 

körjegyző 



1.sz. melléklet 

 

3. melléklet a 6/2007.(IV.02.) önkormányzati rendelethez 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának 2011. január 1-től alkalmazott szakfeladati rendje 

 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

421100 Út, autópálya építése 

421300 Híd, alagút építése  

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  

562917 Munkahelyi étkeztetés 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841402 Közvilágítás  

841403 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 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

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 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(1-4 évfolyam) 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (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 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyam) 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  

881011 Idősek nappali ellátása 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 



882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

960900 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

 


