Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bodajk Város Önkormányzat 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) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43. Egyéb rendelkezések
alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki:
"117/A. § Az önkormányzat szakfeladatrendjét az 1. melléklet tartalmazza."

2. §

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Almádi István
polgármester

Rédai Erika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2013. április 24.
Rédai Erika
jegyző

1. melléklet a 4/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat alaptevékenységei államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
421100 Út, autópálya építése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

