
Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző 
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Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XI.29.) önkormányzati 

rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának 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. §
1
   

 

 
2. § A Rendelet 34. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

34. § (2) A képviselő-testület hatósági határozataira – a Mötv-ben foglalt eltérésekkel – az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. §. A Rendelet 39. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

39. § (1) A képviselő-testület üléséről írásbeli jegyzőkönyv készül 2 példányban.  

 

4. §  A Rendelet 40. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

40. § (4)  A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti bekötéséről és tárolásáról a jegyző 

gondoskodik. 

 

5. § A Rendelet 60/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

60/A. § A jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén – legfeljebb 6 hónapra – a Közös Önkormányzati 

Hivatal adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselője helyettesíti.  

  

6. § A Rendelet 63. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

63. § A közös hivatal a jegyző által készített szervezeti és működési szabályzat szerint működik, mely 

részletezi a közös hivatal feladatai és belső munkamegosztását.  

 

7. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékelte lép. 

 

8.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti:  

1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet, 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet, 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (I.31) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. január 31. napjától. 



3. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Jászszentlászló, 2018. november 29. 

 

           Nagy András  Valentovics Beáta 

  polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Jászszentlászló, 2018. november 29. 

 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„9. melléklet a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelethez” 

 

Jászszentlászló  Község  Önkormányzat által alkalmazott szakfeladatok 

 

 

Szakfeladat száma Megnevezés 

 

010001   Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 

813000   Zöldterület kezelés 

020000   Erdőgazdálkodás 

680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

931102   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

960302   Köztemető fenntartás - és működtetés 

910501   Közművelődési tevékenység 

910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

873011   Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

889922   Házi segítségnyújtás 

889924   Családsegítés 

889201   Gyermekjóléti szolgáltatás 

889928   Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

889921   Szociális étkeztetés 

881011   Idősek nappali ellátása 

881012   Demens betegek nappali ellátása 

889101   Bölcsődei ellátás 

889103   Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében 

552001   Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

562912   Óvodai intézményi étkeztetés 

562913   Iskolai intézményi étkeztetés 

562920   Egyéb vendéglátás 

999000   Szakfeladatra el nem számolt tételek 

562917   Munkahelyi étkeztetés 

562918   Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

862301   Fogorvosi alapellátás 

889102   Családi napközi 

 

 

 

 

 

 


