
 

Móricgát Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. § 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet az alábbi 3. számú 

függelékkel az alábbiak szerint módosul:  

 

„3. számú függelék Móricgát Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 

 

011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenységei 

011220     Adó- vám- és jövedéki igazgatás 

013320     Köztemető fenntartás- és működtetés 

013350     Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232     Start-minta program – téli közfoglalkoztatás 

041233     Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236     Országos közfoglalkoztatási mintaprogram 

041237     Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042220     Erdőgazdálkodás 

045120     Út, autópálya építése 

045160     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 

047320     Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

063020     Víztermelés-, kezelés, ellátás 

064010     Közvilágítás 

066010     Zöldterület-kezelés 

066020     Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás 

076062 Település egészségügyi feladatok 

082042     Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” 

082043     Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044     Könyvtári szolgáltatások 

082092     Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 



102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében.  

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

106020     Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051     Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

2. § 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti:  

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 

 

 

 

Jászszentlászló, 2015. január 30. 

 

 

                  Csontos Máté                                                   Valentovics Beáta 

                  polgármester                                                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék 

Ezen Képviselő-testületi rendelet 2015. január 30. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 Valentovics Beáta 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


