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Ladánybene Község Önkormányzat KépviseIő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló
512011. (V. 26.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdésében foglaltakra a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóIó 512011. (V. 26.) rendeletének módosításával
kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatárólszőló 512011, (V. 26.) rendelet (továbbiakban:
R.) 1, § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

'(6) Az önkormányzat által ellátott íeladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti
besorolása felsorolását a 5. sz. függelék tarlalmazza."

2. § Jelen rendelet 2Q14. március 1. napján lép hatályba, és 2014. március 2. napján
hatályát veszti.

l( r.,
Kard-ös Attila ' Lőrincz Edit
polgármester jegyző

megbízásából , -.,

1_,l ... -' -) 
; ?-,

S2ádvári Erika - aljegyző

kihirdetési záradék:
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1. függelék a 112014. (|l. 29.) i,endelethez

,,5 függelék 512011. (V. 26.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok

átlamháztartási kormányzali funkció szerinti besorolása a kincstári tÖrzskÖnyvi

nyilvántartásba vétel érdekében:

011130

013320
013350

041140
041231
04,1232
o4,1233
045,120
0451 60
051 030

052o2o
063020
064010
06601 0
066020
072111
072311
074031
074032
081 030
082044
082091
082092

106020
107051

107055

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
köztemető-fenntartás és - működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Terü letfej lesztés i g azgatása
Rövid időtartamú közfog lalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb idótartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szál lítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Közvilágítás
zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
lfj úság-egészségü gyi gondozás
s-portieteé itménye k, edzőtáboro k m ű ködtetése és f ej lesztése
Könyvtári szol gáltatások
közművelődés_közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés- hagyományos közössé9i kulturális értékek
gondozása
Lakásfenntartássat, lakhatással összefüggő ellátások
szociális étkeztetés

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás


