
Újhartyán város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13./2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a  11/2019 (XI.6.) számú képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosításáról 

 

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg 

szervezeti és működési rendjéről. 

 

1..§. Újhartyán város Önkormányzati képviselő-testületének SZMSZ rendelet 6. sz. melléklete 

alábbiakra módosul: 

 

 

Újhartyán Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció  szerinti besorolás 

 

 

Kormányzati 

funkciók Megnevezés 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb 

szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás 



041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

042120 Mezőgazdasági támogatások 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

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

átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)   

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 



106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

 

Záró rendelkezés 

2. §  (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 25. napon lép hatályba.  

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Újhartyán, 2020. 09.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 2020. 09.25. 
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