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   Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

    12 /2019. (XI.30) rendelete 

a 

             Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendeletet 

(továbbiakban: Rendelet) az alábbi szövegrésszel kiegészíti: 

 

1. § 

 

            II. 

 

(4) Sajópálfala Község Önkormányzata (törzskönyvi nyilvántartási száma: 545080) a Magyar 

Államkincstár által vezetett  közhiteles nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciókat 

gyakorolja: 

 

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320- Köztemető fenntartás és működtetés 

013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 

013360- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási ,üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041231- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232-Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás 

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

051020- Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes ( ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

063020- Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

064010- Közvilágítás 

066020- Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074032-Ifjúság-egészségügyi gondozás 
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082042-Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

082044-Könyvtári szolgáltatások 

082091- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093- Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094- Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140-Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

095020- Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

101270-Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 

támogatások 

107055- Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

 

2. § 

  

A Rendelet további része nem változik. 

 

3. § 

  

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép életbe. 

 

 

Fekete Zoltán s.k.       Molnárné Cseh Mária s.k 

polgármester                jegyző 

 

 

 


