
Cece Nagyközségi Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

9/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete  

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2013.(XII.30) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Cecei Nagyközségi 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 d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletet (Továbbiakban: Rendelet) 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ A Rendelet 4. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép. 

 

2.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Varga Gábor     Albert Zsuzsanna 

 polgármester            jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

 

 

Cece, 2014. március 12. 

 

           Albert Zsuzsanna 

                                                                                                  jegyző 
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1. függelék a 9/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció 

szerinti megjelölése:  

 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés  

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047110 Kis-és nagykereskedelem igazgatása, és támogatása 

047120 Piac üzemeltetése 

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

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

átrakása 

052020 Szennyvíz begyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

064010 Közvilágítás 

066020 Zöldterület kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása, és támogatása 

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatás 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

084031 Civil szervezetek működési támogatása 
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091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 


