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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 

1. § Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 43. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

43. §  

 

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(2) Az önkormányzat vagyonának csoportosítását és a vagyonnal való rendelkezéssel 

kapcsolatos előírásokat külön rendelet tartalmazza. 

(3) A helyi önkormányzat alaptevékenységeinek ellátásához használandó kormányzati 

funkciókat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2. § A Rendelet jelen rendelet 6. sz. mellékletével egészül ki. 

 

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020. március 31. 
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6. sz. melléklet 

 

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók 

 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

102031 Idősek nappali ellátása 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 


