
Lenryel Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

412016. (I|.1,5.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabá|yzatáró| szóló
212013. (IIJ.1,.) Ök. rendeletének módosításáról

Lengyel Község Képviselő-testülete önállóan, szabadon, demokratikus módon széles körű nyilvánosságot
teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgálíaíásokól, a helyi hatalom önkormányzati
típusú gyakorlásáról. A Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásával a képviselő-testület célja a
törvényi keretek között meghatározrri a demokratikus hatalom-gyakorlás alapvető feltéte|eit, az
önkormányzati munka legfontosabb szervezeti és eljárási szabá|yaií.

Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairő| szőIő 20ll. évi CCIX. törvény 53, § (l) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában az
alábbiak szerint haározza meg.

1.§

A kormányzati funkciók, államháztaftási szakfeladatok és szakágazatok osztáIyozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosíásá,ról szóló 4412015. (XII.30.) NGM rendelet alapján a
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók válíozásra tekintettel Lengyel Község
Önkormányzat Képviselő-testiiletének Szer.yezeti és Működési Szabályzaíáről szőlő 212013. (IILI.)
önkormányzati rendelet 1, számú fiiggelék helyébejelen rendelet l. mellélete lép,

2.§

záró rende|kezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghaározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
Lengyeli hodájrirrak hirdetőtábláján történő kifiiggesáése útján az aljegyző gondoskodik.

{.'^-r,.<_yC " r./1
Lőrincz Andrea

polgármester

kihirdetési záradék;

Jelen rendelet kihirdetésre kerü|t 2016. év február hó 15. napján.
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1. melléklet a 4DOí6.(I.1S.)ök rendelethez
l. frlggelék a 212013. (m.1.) ök rendelethez

1.) Az önkormányzat megnevezése: Lengyel Község Önkormá,nyzata (a továbbiakban:
ÖnkormáLnyzat)

2.) Az ügyvitel során használt rövid megnevezés: Önkormányzat

3.) Rövidített elnevezés: LKÖ
4.) Székhelye: 7184Lengyel, Petőfi u, 53.

5,) Telephelye(i): 7184 Lengyel, Petőfi u. 34.

6,) Míiködési területe: Lengyel Községközigazgatási területe

7,) A képviselő-testület hivatalának neve: Teveli Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely Iroda: Teveli Iroda 7181 Tevel, Fő u.288.

Kirendeltség: Závodi lroda 7182 Závod, Ú3 u. t:.

Kirendeltség: Lengyeli Iroda 7184 Lengyel, Petófi u. 53.

Közös Önkormany zati Hivaíal PIR száma: 418432

8.) Az Önkormanyzat jelzőszárnai:

Törzskőnyvi azonosító szám: 417 886

adószám: | 5417 880-2-17

KSH-szám: 1 5417 880-841 1 -32l -17

KSH területi számjel: I7244I7

KSH gazdálkodási forma kód: 32I Hellyi, önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv

ÁHT azonosító: 718952

szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormá,Lrryzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

9.) Lengyel Község Önkormárryzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

0 1 1 1 3 0 Ónkorm ányzaíok és önkormá,rryzati hivatalok j ogalkotó és általános
igazgatási tevékenysé ge

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
04123 1 Rövid időtartamú közfoelalkoztatás
04l232 Start-mun}a program - Téli közfog|alkoztauis
04|233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0451 60 Közutak, hidak, alagutak tizemeltetése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066020 Vriros-. községsazd{ílkodási eeyéb szolsáltatások
07 2l I 1 Hé.z'iowosi alapelláüís
082042 Könw1tári állomárry gyaíapítása, nyilvriLrrtartása

082044 Könwtári szolsáltatások
l06010 Lakóineatlan szociális célú bérbeadása. iizemeltetése
1 01 03 7 Intéz.ménven kívüli svermekétkeztetés

10.) Pénzforgalmiszámla:
71800020-12301054-00000000 számú költségvetési elszámolási számla
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