NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5 / 2017. (III.2.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapot
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározot
feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.
(I.31.) önkormányzati rendelet mellékletének 5.1 pontjában foglalt feladatkörében eljáró
Ügyrendi Bizotság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.
§ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési szervein, gazdálkodó
szervezetein keresztül látja el. A Képviselő-testület által alapítot és fenntartot költségvetési
szervek, továbbá az általa alapítot gazdasági társaságok listáját a rendelet 1. melléklete
tartalmazza. E szervek jogállását és feladatait azok alapító okiratai tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) piac működtetése,
b) művészeti csoportok, civil szervezetek támogatása,
c) nemzetközi kapcsolatok kiépítése,
d) lakáscélú helyi támogatások nyújtása,
e) hitéleti tevékenység támogatása,
f) közhasznú munkavégzés biztosítása,
g) mezei őrszolgálat működtetése,
h) sportegyesület támogatása,
i) önkéntes tűzoltóegyesület működtetése.”
2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az állandó bizotságokra a
rendelet 3. melléklete szerint átruházza.”
3. § A R. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az állandó bizotságok elnevezését, személyi összetételét, feladat-, és
hatáskörét a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg, mely tartalmazza azokat az
előterjesztéseket, amelyeket a bizotság nyújt be a képviselő-testület elé, továbbá amelyeket

bizotságnak kell véleményeznie, valamint amelyek bizotság állásfoglalásával nyújthatók be
a képviselő-testületnek.”
4. § A R. a melléklet szerinti 1-2. mellékletekkel egészül ki.
5. § A R. 1. mellékletének számozása 3. mellékletre változik.
6.
§ Ez a rendelet 2017. március 10-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Kovács Lajos
Polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

„1. melléklet az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az általa
alapított gazdasági társaságok:
1.
2.
3.
4.

Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal
Nagyecsedi Óvoda
II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
„Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Társaság”

Nonprofit

Korlátolt

Felelősségű

„2. melléklet az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A
1.

B

C

Kormányzati
funkció száma

Kormányzati funkció megnevezés

2.

011130

3.
4.
5.
6.

013210
013330
013350
013360

7.

016010

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

016020
022010
031030
041231
041232
041233
042130
045120
045160
047410
051040
052020
064010
066010
066020
072111
072112
072311
074011
074031
074032

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzet pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Növénytermesztés, állatenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

081030
081041
081045
082030
082042
082043
082044
082063
082092
083050
086090
091140
096015
096025
098010
104031
104042
106010
106020

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Művészeti tevékenységek
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Oktatás igazgatása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

