
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörében eljáró polgármestere 

 
18/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 12/2018. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következő 
rendeletet alkotja: 
 
 
1. §  A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. §  Jelen rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. 
 
Kengyel, 2020. december 16. 
 
 
 
 
 Gál József       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 18/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelethez 

  
Kengyel Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
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 
045120 Út, autópálya építése 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 Piac üzemeltetése 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, áthelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020 Lakóépület építése 
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074013 Pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatok 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 



081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
084032 Civil szervezetek programtámogatása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások  
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások



 
Indokolás 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró polgármestere 
 
 

18/2020.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 12/2018. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

1.§-hoz 
 

 
A módosításra jogszabály változás miatt volt szükség. 
 

2.§-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
Kengyel, 2020. december 16. 
 
 
 
 
 Gál József       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 



Hatásvizsgálati lap 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörében eljáró polgármestere 

 
 

18/2020.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 12/2018. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak várható társadalmi hatása nincs. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályok változása miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi 
tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2020. december 16. 
 
 
   Gál József 
  polgármester 


