
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2009. (XII.17.) rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról 

 szóló 7/2007. (XI.28.) rendelet módosításáról 
 

Magyarpolány Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
(továbbiakban: Ötv.) 18.§. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján mőködésének 
részletes szabályait az alábbiakban állapítja meg. 

 
1. § 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a szervezeti és mőködési 
szabályzatról szóló 7/2007. (XI. 28.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 34. § (4) 
bekezdésének helyére a következı rendelkezés lép. 
 
"Az állandó bizottság tagjainak névsorát a 2. számú függelék, a bizottság fıbb feladatait e 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza." 

2. § 

A Rendelet a következı rendelkezéssel egészül ki: 
 

"Az Önkormányzat tevékenysége 

55/A. § 

Az Önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatok szerinti felsorolását a Rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza." 
 

2. § 
 

(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatálya. 

(2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Magyarpolány, 2010. december 17. 
 
 

 

 

   Polt Rita dr. Szivák Péter 
   polgármester      körjegyzı 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem 
 tartalmaz. 

Magyarpolány, 2009. december 17. 

                                                                                  körjegyzı 



2. számú melléklet 

Az Önkormányzat alaptevékenységeként 2010. január 1-tıl a következı szakfeladatokat látja el: 

 
412000 Lakó- és nem lakó épület építés 
421100 Út, autópálya építés 
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 
552001 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812900 Egyéb takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841126 Ön kormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 

szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és 

bábmővészeti ágban 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
881011 Idıskorúak nappali ellátása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak 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 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 



882202 Közgyógyellátás  
882203 Köztemetés 
889921 Szociális étkeztetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910121 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatás 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények közösségi színterek mőködtetése 
931201 Verseny-sport tevékenység támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
931301 Szabadidısport- tevékenység és támogatása 
960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
 
 
 

 


