Ladánybene Község Ö n ko rmán yzata Képvlselő-testü letének
312016. (lll. 23.) önkormányzati rendelete
Ladánybene Község O n kormán yzata Ké pvisel ő-testü letének
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló
512011. (V. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáró!

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ladánybene Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512011.
(V. 26.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségi - és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével- Ladánybene Község Önkorm ányzata Képviseló-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5l2a11, (V. 26.) önkormányzati rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.§A

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szőló5l2O11. (V.26.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,

2. § Ez a rendelet 2016. március 24. napján lép hatályba, és 2016, március 25. napján
hatályát veszti.
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kihirdetve:

Ladánybene, 2016. március 23

1.

melléklet a312016. (lll, 23.) önkormányzati
.. 1 . melléklet az 512071 . (V. 26.) rendelethez

rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok áIlamháztartási
kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében:

011130
01 ] 220
013320
013350

016080
041140
04I23l
041232
041233
045120
045160
051030
052020
063020
064010
066010
066020
072111
072311
074031
074032
081030
087044
082091
082092
086020
091220
092I20
0960]5
101037
106020
107051
107055

Onkormányzatok

és önkormányzati hivatalok jogalkotó

áItalán os igazgatási tevékenys é ge

és

és jövedéki iga:gaíás
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Az önkormányzati vagyonnal valő gazd,álkodással kapcsolatos
feladatok
Kienlelt állanti-, önkormán1,:ati rende:vétryek
Területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Szennlvíz gyűjtéseo tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáItatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyigondozás
lfjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Könlvtári szolgáltatások
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Helyi, térségikö:össégi tér bi:tosítás, működtetése
Kö:nevelési inté:méryll -1, éufolygmfin tanulók nevelésével,
o kt at ás av al ö s s : efi) ggő műkö dt et é s i fe l adat ok
Kö:nevelési inté:ménY, 5-8, éuíoblanlán tanulók nevelésével,
oh at ós áv al ö s s : efíi ggő m űka dt et é s i fe ladat o k

Adó, vánl-

G),ermek étke:tetés

Intéllén)len kívüli gl,g7ntekétke:tetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

