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Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 

rendelete 

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény. (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében és 

az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

szervezeti és működési rendjére (a továbbiakban SZMSZ) a következő módosításokat rendeli el: 

1. § 

(1) Az ÖR 30.§ (1) bekezdéséből a "A Polgármester munkájának segítésére egy alpolgármestert 

választ, aki nem tagja a Képviselő-testületnek." szövegrész hatályát veszti. 

(2) Az ÖR 30.§ (2) bekezdése a következő szövegre módosul "Az Alpolgármester társadalmi 

megbízatásban látja el feladatait." 

2. § 

Az ÖR 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 
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1. sz. melléklet 

 

2. melléklet a Képviselő-testület Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X.25.) önkormány-

zati rendelethez 

Somodor Községi Önkormányzat 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,  

016020   Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek,  

022010  Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése,  

 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás,  

041232   Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás,   

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,  

041236  Országos közfoglalkoztatási program,   

045160  Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása,   

051030  Települési hulladék vegyes (öml.) begyűjtése 

062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 063020  Víztermelés-, kezelés-, ellátás 

 064010   Közvilágítás 

066010  Zöldterület-kezelés 

066020  Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111  Háziorvosi alapellátás 

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
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            081030  Sportlétesítmények működtetése 

            082044  Könyvtári szolgáltatások 

            082091            Közművelődési tevékenység - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092            Közművelődési tevékenység – Hagyományos közösségi kulturális  

                         értékek gondozása 

            091110            Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok 

 096010  Óvodai intézményi étkeztetés 

 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 102031  Idősek nappali ellátása 

            104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

            104042            Család-, és gyermekjóléti szolgáltatások 

            106020            Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

107051  Szociális étkeztetés 

            107052            Házi segítségnyújtás 

            107053            Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 107055            Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

            107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
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Végső előterjesztői indokolás 

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019.(XII.7.) PM rendelet szerint több támogatási/technikai célú kormányzati funkció 

alapdokumentumban nem szerepeltethető, ezért törölni szükséges, illetve az időközben bekövetkezett 

módosításokat át kell vezetni. Valamint a rendelet 30.§-ának szövegezésében javításra került sor. 

 

 


