Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.27.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
74. §(2) Szabályzat mellékletei:
1. melléklete az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek
2. melléklete Öskü Község Önkormányzata által használt kormányzati funkciók
2. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ángyán Tamás
polgármester

Borteleki Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének időpontja:
Öskü, 2016. február 27.
Borteleki Istvánné
jegyző

1.melléklet az 12016. (II.27.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelethez"
Öskü Község Önkormányzata által használt kormányzati funkciók

Megnevezés
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás
Mezőgazdasági támogatások
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.
Egyéb kiadói tevékenység
Civil szervezetek működési támogatása
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
Szociális étkeztetés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

011130-1
013320-1
013350-1
018010-1
018030-1
041232-1
041233-1
042120-1
045160-1
049010-1
052020-1
063020-1
064010-1
066010-1
066020-1
072111-1
072311-1
074031-1
081030-1
082091-1
082092-1
083030-1
084031-1
091140-1
096015-1
096025-1
101150-1
103010-1
104030-1
104051-1
105010-1
106020-1
107051-1
107060-1

