Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (II.12.)
önkormányzati RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet módosításáról
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az
Alkotmány 44/A § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján a szervezeti és
működési szabályzatról szóló 10/2007. (XI.23.) rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ (1) A Rendelet 4.§-ában szabályozott rendelkezés számozása (1) bekezdésre módosul.
(2) A Rendelet 4.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az önkormányzati feladatok szakfeladatok szerinti meghatározását a 2. számú
melléklet tartalmazza.”
(3) A Rendelet e rendelet 1. számú mellékletét képező 2. számú melléklettel egészül ki.
2.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület az Ötv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelező feladatok
közül az óvodai nevelésről, valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről
intézményi társulás útján gondoskodik.”
3.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bánk, 2010. február 11.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2010. február 12.-én
Torma Andrea
körjegyző
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1. számú melléklet
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2007. (XI.23.) rendeletének
2. számú melléklete
Szakfeladat
száma
813000

Szakfeladat megnevezése
Zöldterület kezelés

421100

Út, autópálya építése

552001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

811000

Építményüzemeltetés

932911

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

841403

Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Közhasznú foglalkoztatás

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés

841402

Közvilágítás

841906

Finanszírozási műveletek

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

750000

Állat-egészségügyi ellátás

889921

Szociális étkezés

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882111

Rendszeres szociális segély

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202

Közgyógyellátás

889942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910123

Könyvtári szolgáltatások

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
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