SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2015. (XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
a szervezeti és működési szabályzatról szóló
19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés 12. pontjának h) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„h) a családsegítésről, adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról intézménye fenntartásával
és közreműködésével,”
2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulásban, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ), a Magyar
Önkormányzatok Szövetségében (MÖSZ), a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati
Társulásban (FAÖT) és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban való
részvételről a társulási megállapodás keretei között;”
3. § Hatályát veszti a Rendelet 32. § (4) bekezdése.
4. § (1) A Rendelet 53. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h) Kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: Lakihegyen hetente 7 óra,
Felsőtagon a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ akadályoztatása
esetén hetente 3 óra.”
(2) A Rendelet 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal 2016. július 25-29., 2016. december 19-23. és 2016.
december 27-30. között igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet időszaka alatt
ügyeletet biztosítani kell.”
5. § A Rendelet 70. § (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:
„5. függelék: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása”
6. § A Rendelet a melléklet szerinti 5. függelékkel egészül ki.
7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Szabó József
polgármester

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015.
november 25. napján tartott ülésén alkotta, 2015. november 26. napján kihirdetésre került.
dr. Matus-Borók Dóra
jegyző
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Melléklet a 35/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
5. függelék a 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelethez
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása
Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása
011120
011130
011140
011220
013350

016010
016020
016030
016080
031030
031060
031070
041231
041232
041233
045120
045140
045160
047320
051030
052010
052020
052080
063020
063080
064010

Kormányzati igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú
üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés
Balesetmegelőzés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út-, autópálya építése
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek
válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvízgazdálkodás igazgatása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Víztermelés, kezelés, ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Közvilágítás

066010
066020
072111
072112
072160
072311
074032
074040
081030
081041
081045
082030
082042
082043
082044
082061
082063
082092
083030
083040
086030
091110
091140
091220
091250
092120
092260

096010
096015
096025
096020
098022

Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás
Fogorvosi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
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 gyűjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés- hagyományos közösségek kulturális
értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
Nemzetközi kulturális együttműködés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői
feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetői feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és
szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Iskolai intézményi étkeztetés
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai

102022
102030
104030
104035
104042
104060
106010
106020
107054
107051
107052
107053

Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Gyermekjóléti szolgáltatások
A gyermekek, fiatalok és családok
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

