
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
8/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:  
 

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a 
határozat mellékletét képező 9. sz. melléklet lép. 

 
2. § E rendelet 2014. március 31-én lép hatályba.  

 
 

(: Tatár László :)      (: Buzás Istvánné dr. :) 
         Polgármester       jegyző 
 
 
Kihírd.: 2014.III.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szervezeti és Működési Szabályzat 9. sz. melléklete 
  
 
1.)Főtevékenység szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások   
                         igazgatási tevékenysége 
               További szakágazati besorolás: 562900 Egyéb vendéglátás 
            841215  Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 

841218  Lakás-, kommunális szolgáltatások 
igazgatása                               

 
2.)Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint: 
              
             Kormányzati funkció  
              
Száma                                        Megnevezése     
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
tevékenysége  
013350 Az önkormányzati  vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042220 Erdőgazdálkodás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások 
082044 Könyvtári szolgáltatások  
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés  
096020 Iskolai intézményi étkeztetés  
  
 


