
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…..) önkormányzati 

rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában) 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelet 6. függeléke helyébe e rendelet 6. függeléke lép. 

 

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 Polgármester körjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Vaszar, 2013. február  

 

 

  Pfilfné Bagics Judit  

  körjegyző 

 

 



„6. függelék a 17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelethez 

 

Szakfeladat 

Száma megevezése 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

390006 Egyéb speciális szennyezés ellenőrzési tevékenységek 

412000 Lakó és nem lakó épület építése 

421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak. alagutak üzemeltetése, fenntartás  

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562919 Egyéb étkeztetés 

562920 Egyéb vendéglátás 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

811000 Építményüzemeltetés 

813000 Zöldterület-kezelés 

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

841154 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

841169 Egyéb kiegészítő m.n.s. szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.zolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

842531 polgári védelem ágazati feladatai  

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex tám. 

852000 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

tám. 

860001 
Humán egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862233 Pálya és munka-alkalmassági vizsgálatok 

869039 
Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi 

szolgáltatás 

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági 

882117 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 



882119 Óvodáztatási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889201 gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkezés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

foglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

899108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910502 
Közművelődési, intézmények, közösségi színterek 

működtetése 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

960900 m.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

960302 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

 

 



Indokolás 

 

Az önkormányzati finanszírozás változása miatt szükségessé vált új szakfeladat beállítása: 

 

813000 Zöldterület-kezelés 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

Ezen kívül az Ihász Gábor Általános Iskola fenntartásának és működtetésének átvétele a 

Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz, bizonyos szakfeladatok SzMSz-ből történő 

kivezetését indokolja. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet a törvényi változások miatt, és az oktatási intézmény átadása miatt 

szükségessé vált átvezetéseket tartalmazza. 

2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen.  

3. Környezeti következmények, hatások 

A rendeletmódosítás nem okoz környezeti hatást. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása szükséges a központi támogatások érvényesítéséhez. Adminisztratív 

többletterhet nem jelent. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabályi változások miatt a helyi rendelet módosítása elengedhetetlen volt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésnek megfelelően a rendeletmódosítás 

elfogadására. 

 

 

Vaszar, 2013. február 6. 

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  körjegyző 

 

 

 

 


