
Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(X.30.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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. § Bakonyszücs Község önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 38. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

„(1)  A polgármester feladatát főállásban látja el. „ 
 
 

2. § A rendelet 39. § b. pont (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A képviselő-testület, tagjai közül egy alpolgármestert választ. Az 
alpolgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz.” 

 
3. § A rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
   Fódi István  Horváth Mária 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2019. október 30. 
 
 
  Horváth Mária 
  jegyző 
 
  



1. melléklet a 7/2019.(X.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Kormányzati funkciókód 
Száma Elnevezése 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041235 
Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 
foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042220 Erdőgazdálkodás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
061020 Lakóépület építése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

 


