
 
 

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 14. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  
 
1.§  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (X.23.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
M i n d s z e n t, 2020. december 1. 
 
 
 

Zsótér Károly Sándor 
polgármester 

Dr. Végh Ibolya 
jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2020. december 2. 
 

 
 

____________________ 
Dr. Végh Ibolya jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet a 34/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelethez 
(4. melléklet a 21/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelethez) 

 
 

Az Önkormányzat kormányzati funkciói és azok kódszámai 
 

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

011220    Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320    Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013330    Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360    Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016010    Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020    Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016040    Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 
016080    Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030    Közterület rendjének fenntartása 
032020    Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232    Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237    Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042180    Állat-egészségügy 
045120    Út, autópálya építése 
045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161    Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170    Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
045230    Komp- és révközlekedés 
047120    Piac üzemeltetése 
047320    Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410    Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
051040    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051050    Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
052010    Szennyvízgazdálkodás igazgatása 
052020    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080    Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
063020    Víztermelés, - kezelés,- ellátás 
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 
081030    Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081071    Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 



082042    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044    Könyvtári szolgáltatások 
082061    Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
083030    Egyéb kiadói tevékenység  
086020    Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086090    Egyéb szabadidős szolgáltatás 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220    Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092120    Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
095020    Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096015    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025    Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104031    Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
104035    Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
104037    Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104044    Biztos Kezdet Gyerekház 
104060    A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
106010    Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051    Szociális étkeztetés szociális konyhán 
107055    Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


