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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
12/2018. (X.24.) önkormányzati rendelete 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészül 
jelen rendelet 1. számú mellékletével 

2. § 

(1) A R. a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A R. a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

(3) A R. az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz. 

 

 Gyói Gábor  Czucziné Keresztes Anita 
 polgármester  jegyző  
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1. melléklet 
 

Az önkormányzat szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 
011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
 tevékenysége 
013320            Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
042180  Állat- egészségügy 
045120 Út, autópálya építése 
047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030            Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,  
 átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
061020 Lakóépület építése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010            Közvilágítás 
066010            Zöldterület-kezelés 
066020            Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111            Háziorvosi alapellátás 
072311            Fogorvosi alapellátás 
074031            Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
076061 Környezet- egészségügyi feladatok 
082042           Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  
 feladatai 
091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának  
 szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 
091220            Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
 összefüggő működtetési feladatok 
092112 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának  
 szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
 összefüggő működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
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102032 Demens betegek nappali ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 
 
 
 
 
 
 
 


