V. sz. melléklet
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati
rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, illetve a rendelet az alábbi
2. számú melléklettel egészül ki.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: Ludányhalászi, 2016. február 15.

Kereszti Márta
jegyző

1. számú melléklet a 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ludányhalászi Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130
013320
013350
013360
016080
031030
032020
041231
041232
041233
041237
042130
042180
045120
045160
047410
051030
064010
066010
066020
072111
072112
074011
074031
081041
081043
081045
082042
082044
082091
082092
096015
096025
104030
104037
106020
107051
107052
107053

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Állat-egészségügy
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – községi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2. számú melléklet a 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Ludányhalászi Községi Önkormányzat támogatási típusú funkció szerinti besorolása
084031
084032
101150
103010
107060

Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek programtámogatása
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Ludányhalászi Községi Önkormányzat technikai- pénzforgalmi funkció szerinti besorolása
018010
018020
018030
900020

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Központi költségvetési befizetések
Támogatási típusú finanszírozási műveletek
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

A Ludányhalászi Mesekert Óvoda Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása:
091110
091120
091130
091140
096015
096025
104037
107051
107080

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szociális étkeztetés
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek programok

