
Heréd Község Önkormányzatának  
15/2009 (IX.15.) rendelete 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2007.(XI.27.) rendelete módosításáról 

Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott feladatok felülvizsgálatát követően  a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.tv. ( Kt.tv.) 7. §-ára, 
valamint 44. § (3) bekezdésére figyelemmel helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Képviselő-testület és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 15/2007.(XI.27.) rendelete ( a továbbiakban: SZMSZ.) 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

1.§ 
Az SZMSZ 49. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (10) Az önkormányzat alaptevékenységei szakfeladatonkénti megnevezéssel 
2010.01.01.-től 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100 Út, autópálya építése  
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés  
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 



890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
Az önkormányzat kisegítő tevékenységként látja el a következő feladatokat:  
 - szolgáltatásként végezhet térítés ellenében fénymásolást, faxolást, 
 - értékesítheti a leselejtezett eszközöket, építési bontásból származó anyagokat, 
 - bérleti díj ellenében szabad helyiségeit, eszközeit bérbe adhatja. 
A kisegítő tevékenység arányának felső határa az önkormányzat kiadásaiban: 1 %. 

Az önkormányzat kisegítő tevékenységei szakfeladatonkénti megnevezéssel 2010.01.01.-
től 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységként látja el a következő feladatokat:  
Művelődési Ház termeinek bérbe adása nem természetes személyeknek, nem államháztartásba 
tartozó szervezeteknek 
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa az intézmény kiadásaiban: 2 %. 

 
Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége szakfeladatonkénti megnevezéssel 2010.01.01.-
től 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

2. § 

(1) Az SZMSZ 6. sz. mellékletét képező Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Ügyrendjében a  

„A körjegyzőség gazdálkodására vonatkozó szabályok” 1. pontja a következő  
1. „A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” szövegrészre, 
valamint a 4. pontban a „részben önállóan gazdálkodó” az „ önállóan működő”szövegrészre 
módosul. 

 
 (2) Az SZMSZ 6. sz. mellékletét képező Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Ügyrendjében a  

„Munkarend, ügyfélfogadás” fejezetben a körjegyző ügyfélfogadási ideje a Nagykökényesi 
kirendeltségen: minden héten szerdán „8.00- 12,00 óra között”-ről          „ 11.00-15.00 óra 
között”-re módosul. 

3.§ 
(1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén  lép hatályba. A rendelet 1. § szerinti változásokat 2010.01.01-től 

kell alkalmazni, 2009.12.31.-ig a SZMSZ 49. § (10) bekezdésében szabályozott szakfeladat rendet 
kell alkalmazni. 

(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes 
szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 
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Kómár József   Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester              körjegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2009. 09. 15. napján kihirdettem. 
 
         Peterkéné dr. Farkas Andrea 
             körjegyző 


