
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

 
2. § 

 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 
2. melléklet lép.  

 
3. § 

 
 

(1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követı 
napon hatályát veszti. 

 
 

Juhász Gyula sk.       dr. Balogh László sk. 
polgármester         jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 19. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László sk. 

                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 20) 
ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 

„20) Dönt a nyomvonal jellegő építményekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról.”  
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2. melléklet a 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

„ 4. melléklet az 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

Felsılajos Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:  
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 
041231 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
084031  Civil szervezetek mőködési támogatása 
084040  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrıl.” 

 
 


