Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2018. (V.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket
rendeli el:
1.§ A Rendelet a 6.§ -t követően a következő 6/A.§-sal egészül ki:
„6/A.§ (1) A kötelezően ellátandó feladatok tekintetében az önkormányzat a közművelődési
feladatokat az Álmosdi Ifjúsági Klub Közösségi Színtér működtetésével, valamint
együttműködési megállapodás alapján a Roma Láng Egyesület közreműködésével látja el.
(2) A könyvtári ellátás biztosítását az önkormányzat a megyei könyvtár szolgáltatásainak
igénybevételével, az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári szolgáltató
hely működtetésével látja el.
(3) Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátása céljából közművelődési
megállapodás megkötéséről önkormányzati feladat-finanszírozás esetén a Képviselő-testület
dönt.”
2.§ A Rendelet a következő, 1. számú melléklettel egészül ki:
„1. számú melléklet a 8/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók (Cofog)
Az Álmosd Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130
011220
013320
013350
013370
041231
041232
041233
041236
041237
042120
042130
042180
045120
045160

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Mezőgazdasági támogatások
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Állat-egészségügy
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047120
051030
051050
052020
052030
052080
062020
063020
064010
066010
066020
072111
072112
072210
072311
074011
074031
074054
081030
081045
082042
082043
082044
082061
082062
082063
082064
082070
082091
082092
082093
082094
083020
083030
084020
084031
084040
091140
094260
096015
096025
104035
104037
104042
104051
106020
107051
107055
107060

Piac üzemeltetése
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Víztermelés,- kezelés,- ellátás
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Á l m o s d , 2018. május 28.
Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 05. 29.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

