
 
 
 
 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 

 
4/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(X.01.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
1.§ (1) Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló  13/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete ( a 
továbbiakban: SzMSz) 3. § b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„b) önkormányzati segély megállapítása: 

ba) jövedelmi helyzettől függő,  
bb) jövedelmi helyzettől független, 

c) a köztemetés költségeinek megtérítése, méltányosság megállapítása, 
d) méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása.” 
 
(2) Az SzMSz 29.§ c) pontja helyében a következő rendelkezés lép: 
„c) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, melynek feladata a gyermekjóléti, a 
szociális étkeztetési, házi segítségnyújtási, családsegítési és épület üzemeltetési, fenntartási 
feladatok ellátása, valamint az egészségügyi alapellátáson belül a központi orvosi ügyelet 
szervezése és fenntartása.” 
 
(3) Az SzMSz 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1.melléklete lép. 
 
2.§ Az SzMSz 2.§-ában a „szakfeladatokat” szövegrész helyébe a „kormányzati funkciókat” 
szöveg lép. 
 
3.§ Hatályát veszti az SzMSz 29. § b) pontja.  
 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
      Sárvári Attila     dr. Szabó Tímea 
       polgármester             jegyző 
 

A kihirdetés napja: 2014. május 13.  
         dr. Szabó Tímea 
                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 4/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 13/2013.(X.01.) önkormányzati rendelethez 

 
A Szentbékkálla Község Önkormányzata alaptevékenysé gének  

kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 

1.   011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

2. 011220  Adó,- vám – és jövedéki igazgatás 
3. 013320             Köztemető- fenntartás és működtetés 
4.   013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
5. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
6. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
7. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8. 031060 Bűnmegelőzés 
9. 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
10. 041232 Start-munka program téli foglalkoztatás  
11. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
12. 042180 Állat- egészségügy 
13. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
14. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása,  

elkülönített begyűjtése, szállítás, átrakása 
15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
16. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
17. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
18. 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
19. 064010 Közvilágítás 
20. 066010 Zöldterület-kezelés 
21. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
22. 072111 Háziorvosi alapellátás 
23. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
24. 072311 Fogorvosi alapellátás 
25. 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
26. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
27. 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
28. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
29. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
30. 081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés 
31. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
32. 082044 Könyvtári szolgáltatások 
33. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
34. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értéke 
35. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
36. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
37. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
38. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
39. 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
40. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
41. 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
42. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
43. 107051 Szociális étkeztetés 
44. 107052 Házi segítségnyújtás 
45. 107054 Családsegítés 
46. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás” 



 
 
 
 
 
 


