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Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020.(III.24.)
önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombrád Város Önkormányzata 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. §

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

2.§ Az SZMSZ 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést
követő második nap.

Harsányi László
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. március 24.
Kelt: Dombrád, 2020. március 24.

Nagy János
jegyző
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1. melléklet a 7/2020.(III.24.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által Polgármesterre átruházott hatáskörök
I. Szociális ellátások vonatkozásában:
1. Eltemettetéshez kapcsolódó kamatmentes kölcsön megállapítása
2. Eseti természetbeni támogatás megállapítása
3. Húsvéti támogatás megállapítása
4. Temetési támogatás megállapítása
5. Közfoglalkoztatási program keretében termelt javak térítésmentes juttatása
6. Térítési díj kedvezmény megállapítása
7. Első lakáshoz jutók támogatásának megállapítása
II. Munkáltatói jogok gyakorlása vonatkozásában:
1. Az önkormányzattal alkalmazásban álló kormányzati funkción foglalkoztatott - Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó - munkavállalók vonatkozásában munkáltatói jogok
gyakorlása.
2. Közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók vonatkozásában munkáltató jogok
gyakorlása.
3. A közfoglalkoztatással összefüggő pályázatok benyújtása, ezen belül a létszámra vonatkozó
munkaerőigény benyújtása.
III. Az államháztartáson kívüli források átadása, átvétele vonatkozásában:
1. Az államháztartáson kívüli források átadása, átvétele vonatkozásában döntési jogosultságot
gyakorol.
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2. melléklet a 7/2020.(III.24.) önkormányzati rendelethez
Dombrád Város Önkormányzat alaptevékenységei
011130
011220
013210
013320
013330
013350
013360
013370
016080
022010
041231
041232
041233
041234
041237
042130
042220
045120
045160
045220
045230
047120
047320
047410
049010
051030
052020
052080
061020
061040
062020
063020
064010
066010
066020
072111
072112
072312

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző
részére)
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Erdőgazdálkodás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
Komp- és révközlekedés
Piac üzemeltetése
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás

4/5

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

074031
074032
076061
076062
081041
081061
081071
082042
082043
082044
082063
082070
082091
082092
082093
082094
084010

084070
086030
086090
091110
091140
091220
092120
092150
092260
095020
096015
101143
104031
104037
104035
104042
104044
106020
107051
107052
107080

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Környezet-egészségügyi feladatok
Település-egészségügyi feladatok
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és
szabályozása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Biztos Kezdet Gyerekház
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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