
Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2009(IX.15.)  számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Pölöske  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  –
többször módosított- 1990. évi LXV. Törvény 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról  szóló  4/2007(III.27.)önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet) 
módosításáról:

1.§

A rendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

(3) Az önkormányzat 2010. január 01-től érvényes szakfeladatrendjét a Rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza. 

2. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

Pölöske, 2009. szeptember 15.

Feketéné Tarpál Ibolya Kanizsai Mónika
polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. szeptember 15-én.

Kanizsai Mónika 
körjegyző



3. számú melléklet 
Pölöske Község Önkormányzat 2010. január 01-től érvényes szakfeladatrendje

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

412000 Lakó- és nem lakó épület építése 

421100 Út, autópálya építése 
 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű 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 
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tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési 
támogatása

862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
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882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

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

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889921 Szociális étkeztetés
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889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

890301 Civil szervezetek működési támogatása

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

890443 Közmunka

910123 Könyvtári szolgáltatások

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
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