
                             Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 12/2013. (IX.25.)  

önkormányzati rendelete 
 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2012.(II.27.) rendelet módosításáról 

 
Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, 43.§ (3) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 3/2012. (II.27.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet 35. § (1) bekezése az alábbiak szerint módosul: 
        „ A Képviselő-testület a következő bizottságot hozza létre: 

- Szavazatszámláló- és Ügyrendi Bizottság (3 fővel, melyek közül mind 
képviselőtestületi tag); 

- Pénzügyi Bizottság (3 fővel, melyek közül mind képviselőtestületi tag).” 
 
2. § A rendelet 4. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki: 

„2. Pénzügyi Bizottság 
                 Főbb feladatai:  
 

- az önkormányzat községgazdálkodási feltételeinek vizsgálata, önkormányzati 
kezdeményezések kimunkálása, az önkormányzati vagyon működtetésének 
szabályozása és irányítása; 

 
- az önkormányzat éves költségvetési és zárszámadási rendelettervezete 

összeállításának véleményezése, ezen belül az önkormányzat által fenntartott 
intézmények éves költségvetésének megállapítására készített javaslatok 
véleményezése; 

 
- az önkormányzat által fenntartott intézményeknél figyelemmel kíséri év 

közben is e szervek gazdálkodását, szükség esetén észrevételt tesz, a pénzügyi 
ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentéseket Képviselőtestület elé terjesztés 
előtt megtárgyalja és véleményével látja el; 

 
- ellenőrzést kezdeményez az önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségéről; 
 
- előzetesen véleményezi a költségvetési előirányzatok átcsoportosítását; 
 
- véleményt nyilvánít az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon 

átruházása előtt, ellátja mindazon feladatokat és hatásköröket, melyeket a 
jogszabályok és önkormányzati rendeletek hatáskörébe utalnak.” 

 
3. § A rendelet az alábbi 6. melléklettel egészül ki: 
      „6. melléklet 
        A bizottságok összetétele 
 
        Ügyrendi Bizottság: 

- Jene István elnök;  



- Ács Antal tag; 
- Gazdag Józsefné tag. 

 
         Pénzügyi Bizottság: 

- Törösné Daku Mónika elnök; 
- Gazdag Józsefné tag; 
- Matyi Gáborné tag.” 

 
4. § A rendelet 3. melléklete alábbiak szerint módosul: 
      „Petneháza Község Önkormányzatának alap és kiegészítő tevékenységei 
 

Száma      Szakfeladat Tevékenység 
típusa     megnevezése 

   
Alaptevékenység 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 
Alaptevékenység 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
Alaptevékenység 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
   
Alaptevékenység 

381104 
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

Alaptevékenység 
381201 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

Alaptevékenység 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
Alaptevékenység 522001 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Alaptevékenység 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Alaptevékenység 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Kiegészítő 
tevékenység 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Kiegészítő 
tevékenység 562919 Egyéb étkeztetés 
Kiegészítő 
tevékenység 562100 Rendezvényi étkeztetés 
Alaptevékenység 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Alaptevékenység 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
Alaptevékenység 813000 Zöldterület-kezelés 
Alaptevékenység 829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
Alaptevékenység 841112 Önkormányzati jogalkotás 
Alaptevékenység 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Alaptevékenység 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Alaptevékenység 

841116 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

Alaptevékenység 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
Alaptevékenység 841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
Alaptevékenység 841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
Alaptevékenység 841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Alaptevékenység 841132   Adóigazgatás 
Alaptevékenység 841133   Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
Alaptevékenység 841172   Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 



szinteken  
Alaptevékenység 841173   Statisztikai tevékenység 
Alaptevékenység 841402 Közvilágítás 
Alaptevékenység 841403 Város, községgazd-i m.n.s. szolgáltatások. 
Alaptevékenység 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
Alaptevékenység 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
Alaptevékenység 842421 Közterület rendjének fenntartása 
Alaptevékenység 842428 Bűnmegelőzés 
Alaptevékenység 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
Alaptevékenység 842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
Alaptevékenység 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

Alaptevékenység 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Alaptevékenység 851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Alaptevékenység 862101 Háziorvosi alapellátás 

Alaptevékenység 862301  Fogorvosi alapellátás 

Alaptevékenység 869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

Alaptevékenység 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Alaptevékenység 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Alaptevékenység 869051 Környezet-egészségügyi feladatok 
Alaptevékenység 869052 Település-egészségügyi feladatok 
Alaptevékenység 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
Alaptevékenység 882111 Aktív korúak ellátása 

Alaptevékenység 882112 Időskorúak járadéka 
Alaptevékenység 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
Alaptevékenység 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
Alaptevékenység 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
Alaptevékenység 882119 Óvodáztatási támogatás 
Alaptevékenység 882122 Átmeneti segély 
Alaptevékenység 882123 Temetési segély 
Alaptevékenység 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Alaptevékenység 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
Alaptevékenység 882202 Közgyógyellátás 
Alaptevékenység 882203 Köztemetés 
Alaptevékenység 889921 Szociális étkezés 
Alaptevékenység 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
Alaptevékenység 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
Alaptevékenység 

890111 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
programok 



Alaptevékenység 
890114 

A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

Alaptevékenység 
890115 

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 

Alaptevékenység 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 
Alaptevékenység 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
Alaptevékenység 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
Alaptevékenység 

890215 
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának 
fejlesztését segítő programok 

Alaptevékenység 
890216 

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 

Alaptevékenység 
890222 

Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 
támogatásuk 

Alaptevékenység 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
Alaptevékenység 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
Alaptevékenység 

890442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

Alaptevékenység 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
Alaptevékenység 890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 
Alaptevékenység 890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 
Alaptevékenység 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
Alaptevékenység 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
Alaptevékenység 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
Alaptevékenység 910123 Könyvtári szolgáltatások 
Alaptevékenység 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Alaptevékenység 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
Alaptevékenység 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Alaptevékenység 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
Alaptevékenység 931301 Szabadidősport- tev.és támog. 
Alaptevékenység 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Alaptevékenység 960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés” 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Petneháza, 2013. szeptember 24. 
 
 
 
                                 Majoros Péter Pál                              Czakó Sándor 
                                      polgármester                              címzetes főjegyző 
 
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2013. szeptember 25-én.  
         Levétel időpontja: 2013. október 4. napja. 
 

 
                                                                                                                   Czakó Sándor 

                        címzetes főjegyző 


