Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2009. (XII. …) rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2007. (VIII. 21.) rendeletének módosításáról

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján a szervezeti és
működési rendjére (a továbbiakban: SZMSZ) megalkotott rendeletét az alábbiak szerint
módosítja.
1. §
A rendelet 1. §-a a következő /7/ bekezdéssel egészül ki:
/4/ Az Önkormányzat alaptevékenységét, kiegészítő tevékenységét, kisegítő tevékenységét,
vállalkozási tevékenységét, és a szakágazati besorolást a rendelet 7. sz. melléklete
tartalmazza, mely e rendelet melléklete.
2. §
Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba, hatálybalépését követő 10. napon hatályát
veszti.
Balassa Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2009. december …
Lutár Mária
körjegyző

Lutár Mária
körjegyző

Melléklet a /2009. (XII. ) rendelethez
(8/2009. (VIII. 21.) Kt. rendelet
7. számú melléklete)
Szakágazati besorolás 2010. január 1-től:
Alaptevékenység:
370000-1
381103-1
412000-1
421100-1
522110-1
682001-1
692000-1
812900-1
813000-1
841901-1
841112-1
841402-1
856011-1
841403-1
862102-1
869041-1
869042-1
882111-1
882112-1
882113-1
882114-1
882115-1
882116-1
882117-1
882118-1
882119-1
882121-1
882122-1
882123-1
882124-1
882125-1
882129-1
882202-1

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés
Települési hulladék vegyes( ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Lakó- és nem lakó épületek építése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Egyéb takarítás (közterület)
Zöldterület-kezelés
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzati jogalkotás
Közvilágítás
Pedagógiai szakszolgálat
Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati esetéi pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás

882203-1
889936-1
889942-1
890301-1
890302-1
890431-1
890441-1
890442-1
890443-1
900400-1
910301- 1
910302-1
910121-1
910123-1
910501-1
910502-1
931204-1
931903-1
932911-1
960302-1

Köztemetés
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság megóvása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Iskolai, diák-sporttevékenység és támogatása
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés

Kiegészítő tevékenység:
581400-2
682002-2

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kisegítő tevékenység:
477800-3

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

ennek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

