
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 
Velem községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek szakfeladat rend szerint:  

– 370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, 

– 381103 települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, 

– 522001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 

– 841112 önkormányzati jogalkotás, 

– 841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek, 

– 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége, 

– 841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása 

– 841383 területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok, 

– 841402 közvilágítás, 

– 841403 város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások, 

– 842541 ár- és belvízvédelemmel össze-függő tevékenységek,  



– 862301 Fogorvosi alapellátás 

– 882111 aktív korúak ellátása, 

– 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon, 

– 882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás, 

– 882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 

– 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 

– 882119 óvodáztatási támogatás,  

– 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás, 

– 882122 átmeneti segély, 

– 882123 temetési segély, 

– 882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

– 882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások, intézményi térítési díj támogatás, 
Bursa Hungarica, gyógyszertámogatás, 

– 882201 adósságkezelési szolgáltatás, 

– 882203 köztemetés, 

– 890301 Civil szervezetek működésének támogatása, 

– 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása, 

– 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 

– 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása, 

– 890443 egyéb közfoglalkoztatás, 

– 910123 Könyvtári szolgáltatások 

– 910502 Közművelődési Intézmények közösségi színterek működtetése, 

– 932919 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység, 

– 960302 köztemető fenntartás és működtetés.” 

 

 



 

 

 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Velem, 2013. október 30. 
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