
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015. (____) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelettel, 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelettel,  

13/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelettel, 19/2015. (VIII. 5.) önkormányzati rendelettel 

és a 28/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelettel módosított  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Beleg 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. § 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

                               Tamás Csaba                       dr. Varga Katalin 

polgármester    jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. december….. 

 

      dr. Varga Katalin 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 7/2014. (IV. 10) önkormányzati rendelethez” 

 

 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásra átruházott feladat- és 

hatáskörök 

 

a) egészségügyi ellátás 

 

 ba) központi ügyelet, 

 bb) sürgősségi betegellátás, 

 

b) szociális ellátás 

 

 ba) bölcsődei ellátás, 

 bb) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 bc) támogató szolgálat, 

 bd) közösségi pszichiátriai ellátás, 

 be) idősek bentlakásos otthona, 

 bf) családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat. 

 

c) kistérségi területfejlesztés. 

 

 

 

 

A Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatra átruházott feladat- és 

hatáskörök 

 

a) házi segítségnyújtás ellátása, 

b) szociális étkeztetés biztosítása, 

b) idősek bentlakásos otthona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 7/2014. (IV. 10) önkormányzati rendelethez” 

 

 

A képviselő-testület társulás útján ellátott feladatai 

 

 

 

 

Társulás neve 

 

Ellátott feladat 

 

Létrehozás 

időpontja 

 

Elfogadó határozat 

száma 

Rinyamenti Kistérség 

Többcélú 

Önkormányzati 

Társulás 

Társulási 

megállapodás szerint 

2004. július 1. 

2016. január 1. 

52/2004./VI. 22./ 

145/2015. (XI.20) 

Mecsek Dráva 

Önkormányzati 

Társulás 

hulladékgazdálkodás 2004. június 1. 42/2004./V. 26./ 

Somogy Megyei 

Önkormányzat 

Munka- és 

Tűzvédelmi Társulás 

munkavédelem, 

tűzvédelem 

2002. január 1. 11/2002./I.25./ 

Fogorvosi és 

háziorvosi szolgálat 

közös fenntartása 

fogorvosi szolgálat, 

háziorvosi szolgálat 

  

Védőnői feladatok 

ellátása 

védőnői feladatok 

ellátása 

  

Kutas Központú 

Szociális és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Társulási 

megállapodás szerint 

(étkezés, házi 

segítségnyújtás) 

2013. január 1. 

2016. január 1. 

101/2012. (XI.26.) 

121/2015. (X. 26.) 

    

 


