
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6/2016. (IV.29.) sz. 
önkormányzati rendelete a Tiszaszőlős Község Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról alkotott  1/2014. (I.10.) sz. rendelet módosításáról.  
 
 

1. § 
 
 
 
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról alkotott 1/2014. (I.10.) sz. rendeletének 3. sz. mellékletét 
hatályon kívül helyezi, helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete lép.  
 

2. § 
 

(1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 

 
 
 
Tiszaszőlős, 2016. április 28.  
 
 
Kerekes András  sk.    Debrődiné Zoboki Magdolna   sk. 
polgármester                      jegyző  
 
 
 
 

Kihirdetési záradék. 
Az önkormányzati rendelet 2016. április 29.  napján kihirdetésre került. 
 
Tiszaszőlős, 2016. április 29.  
 
 
 
Debrődiné Zoboki Magdolna  sk.  
jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet a 6/2016. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelethez 
 
(3. számú melléklet a 1/2014.(I.10.) számú önkormányzati rendelethez ) 
 
1./ Tiszaszőlős Községi Önkormányzat kormányzati funkció besorolás szerint ellátott 
feladatai 2016. január 1. napjától. 
 
Kormányzati 

funkció 
száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

061020  Lakóépület építése  

045120  Út, autópálya építése 

042150  
Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, 
fenntartása, üzemeltetése 

052080  
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

063080  
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, 
fenntartása, üzemeltetése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

032060 
 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, 
kezelése 

045160  
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

032020  Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés  

083020  Könyvkiadás  

083030  Egyéb kiadói tevékenység 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem 
szociális bérlakás) 

106010 
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, 
üzemeltetése 

013340 
Az állami vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

042180 Állat-egészségügy 

066010 Zöldterület-kezelés  

011130  
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai 
parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

016020 
Országos és helyi népszavazással 
kapcsolatos tevékenységek 

011130  
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 



011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

016080  
Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények 

016080 
Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények 

105020 
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 
támogatások 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

064010 Közvilágítás 

066020 
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

018010 
Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 

900020 
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható 
bevételei államháztartáson kívülről 

018020 Központi költségvetési befizetések 

900060 
Forgatási és befektetési célú finanszírozási 
műveletek 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

022010 
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a 
lakosság felkészítése 

047410 
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenységek 

032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091240 Alapfokú művészetoktatás 

091250 
Alapfokú művészetoktatással összefüggő 
működtetési feladatok 

098021  
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
szakmai feladatai 

098022 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
működtetési feladatai 

098021  
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
szakmai feladatai 

098022 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
működtetési feladatai 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 



074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

074054 
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós 
programok 

076062 Település-egészségügyi feladatok 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 

106020 
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások 

104051 
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 
ellátások 

107060 
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, 
támogatások 

103010 
Elhunyt személyek hátramaradottainak 
pénzbeli ellátása 

104051 
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 
ellátások 

101150 
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, 
támogatások 

107060 
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli 
ellátások 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041235 

Vállalkozás részére foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő személy 
foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

041234 
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló 
támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 

041236  Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 
Közművelődés - közösségi és társadalmi 
részvétel fejlesztése 



082092 
Közművelődés - hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása 

082093 
Közművelődés - egész életre kiterjedő 
tanulás, amatőr művészetek 

082094 
Közművelődés - kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 

081030 
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése 
és fejlesztése 

081045 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenység és támogatása 

013320 
Köztemető-fenntartás és – működtetés 
 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

106010 
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, 
üzemeltetése 

  

 
 
 
2./ Kormányzati funkció besorolásnak nem megfeleltethető, adott funkciókhoz 
rendelhető önkormányzati feladatok.  
 

 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 

 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 

 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 

 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai 

 Komplex térségi integrációt segítő programok 

 Adománygyűjtés és –közvetítés 

 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 Közösségi, társadalmi tevékenységek 


