Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014 (VIII.27) önkormányzati rendelet
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(VII.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében,
valamint a 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésnek d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §
Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013.(VII.16.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 33.§. (3) bekezdés helybe az alábbi szöveg helyére az
alábbi szöveg lép: „Az önkormányzat kormányzati funkcióit a 3. melléklet
tartalmazza.„
2.§
A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelt 1. melléklete lép.
3. §
Ezen rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő
második napján hatályát veszti.
Pörböly, 2014. augusztus 26.

Sipos Lajos
polgármester

Pollák Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetve 2014. augusztus 27.
Pollák Csaba
jegyző

5./2014.(VIII.27.) rendelet 1. melléklete

Törzskönyvi alany azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám: 417765
Adószám: 15417763-2-17
KSH-statisztikai számjel: 15417766-8411-321-17
Státusz: élő
Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1990. 12. 01.
ÁHTI azonosító: 718831

Megnevezés:
Nyelv
magyar

Törzskönyvi alany neve
Pörböly Község Önkormányzata

Cím:
Cím típusa
székhely

Cím
7142 Pörböly, Óvoda u. 1.

Tevékenységi besorolás:
Alaptevékenységi szakágazat 841105
társulások igazgatási tevékenysége

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

3/1. melléklet (Alapító okiratban megjelenő kormányzati funkciók)
Kormányzati funkció:
kor.funk.

megnevezés:

011130
013320
013350
022010
041231
041232
041233
045160
052020
061020
064010
066010
066020
072111
082042
082043
082044
082091
082092
082093
106020
107051
107080

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Köztemető-fenntartás és-működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Polgári honvédelmi ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Rövid időtartamú közfoglalkozás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakóépület építése
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok

3/2. melléklet (Alapító okiratban nem megjelentethető kormányzati
funkció)
kor.funk.

megnevezés:

018010
018020
018030
084031
101150
101231
103010
104051
105010
107060
900020
900080

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Központi költségvetési befizetések
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Civil szervezetek működési támogatása
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások,
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások,
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre,
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev. Kiadásai és bevételei

