
 

 

 

 

 

 

NAGYLAK KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4/2019.(II.7) 

 

önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési  
Szabályzatáról szóló 12/2018.(VIII.16.) számú rendelet módosításáról 

 
 

 

 

Záradék: 

A rendelet megalkotásának napja: 2019. február 6. 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 7. 
 
 A rendelet hatálybalépésének napja: 2019. február 8. 
  

 

 

  

 

 

 

  



 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 
 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete szervezetei és működési szabályzatáról 
szóló 12/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4. számú 
mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Locskai Zoltán       Izsákné Hetényi Valéria 
polgármester            jegyző 
 

 

Záradék:  

Hirdetőtáblán történő közzététellel kihirdetve. 

 

Nagylak 2019. február 7. 

 

         Izsákné Hetényi Valéria 
    jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. melléklet Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(II.7.)  

önkormányzati rendeletéhez 

Nagylak Község Önkormányzata tevékenységei 
 

Kormányzati  
funkciók  Megnevezés_____________________________________ 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
013320  Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232  Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos Közfoglalkoztatási program  
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram  
045120  Út, autópálya építése 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161  Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
061020  Lakóépület építése 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111  Háziorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári Szolgáltatások 
086063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
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 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084010  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

084020  Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 



095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások  
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
107052 Házi segítségnyújtás 
107080  Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
109010  Szociális szolgáltatások igazgatása 


