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rendelet
minősített többségi, nyílt szavazással
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 28-i rendkívüli
ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Az állaniháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1 .(XII.3 1.) Korm. rendelet
módosítása, az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013.(XII.29.) NUM rendelet szükségessé tette a Mezőberény Város Onkormányzati
Képvielő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Mezőberény, 2014. február 21.

Zolnai agdolna
titkársági refereris

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
...‚/2014.(....) önkormányzati rendelete
a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Mezőberény Város 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 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti ás Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.
melléklete helyébe e rendelet 1. mellélete lép.

2.
A Rendelet e rendelet 2. mellékletével egészül ki

3.
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nápon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Mezőberény, 2014. február 28.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

1. melléklet a ....../2014, (11.28.) önkormányzati rendelethez.

Mezőberény Város Önkormányzata önként vállalt feladatai:

1.A) Mezőberénvi Po1ármesteri Hivatal:
Hirdetési ás egyéb működési bevételek.(Hirdetési bevételek,Bérletidíj és lízingdíj
bevételek)
Közvetített szolgáltatások.(Továbbszámlázás AHT.-n kívülre)
-

-

1.B.) Mezőberénv Város Önkormányzata
Közvetített szolgáltatások.(Továbbszárnlázás AHT. -n kívülre ás AHT-n belülre:
j elzőrendszeres házi segítségnyújtás és egyéb tovább számlázások, )
Hirdetési ás egyéb működési bevételek.(Kamat bevételek,Egyéb műk. bev.,Bérleti ás
lízingdíj bevételek
Vagyon gazdálkodással kapcsolatos feladatok.(Tárgyi eszközök értékesítése:
Ingatlanok értékesítése és ért. tárgyi eszk. áfa befizetése)
Támogatási kölcsön nyújtása ás visszatérülése.
Közfoglalkoztatási mintaprogramok: Mezőgazdasás,Belvíz,Erdőtelepítés.
Közmunka-mintaprogramok vezetőinek alkalmazása.
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére (Fogl. és Szociális Hivataltól)
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény
szociális ellátási területén” Azonosítószáma: TAMOP-5.4.9-l 1/1-2012-0017
-AROP:l. A.5 .-20 13-2013 0039 Szervezet fejlesztés konvergencia régiókban levő
önk. számára.”A Mezőberényi Önkormányzat szervezet fejlesztése a szolgáltató
önkormányzat megvalósítása érdekében.
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása,elkülönített
begyűjtése,szállítása,átrakása./ Szemét szállítás ás kezelés./
Mezőberényi Boldishát erdősítése. Egyházi jogi személytől pénz esk. átvétel-temető
fenntartásához
Ónkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások.
Apolási díj: méltányossági
Onkormányzati segély (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21
intézményi gyermekétkeztetés + egyébODK Autóbusz közlekedés támogatása
Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek (A megfizetett iparűzési
adó meghatározott részének adózó rendelkezése szeúnti felhasználása: civil
szervezetek részére bizt.,Körösi Vízgazd.tá., Gazdaságélénkítő programban foglaltak
szerint biztosítandó támogatás., Iv[FC- nek Mb.-i Spottelep felújítási pályázathoz
fedezet bizt., Egyház község részére felhaim. c. támogatás (Temlorni orgona
felújításához)
Háztartásoknak egyéb felhaim. célú támogatások nyújtása.(Eletjáradék, Helyi védelem
alatt álló épületek megóvásának elősegítésére támogatás
Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása.
Egyéb külkapcsolatok finanszírozása támogatás
2013 .évi Ovoda Társulásban résztvevő településekkel elszámolás.
Békési Kistérségi Társulás rész. (költségvetési hj., tagdíj)
A Városháza aulájába televízió beszerzése.
-
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A Kálmán fürdő fejlesztései(Hideg és meleg vizes kutak..., szennyvízelvezetés.
Tervezési munkálatokra fedezet biztosítása.
Kertészet technológia fejlesztése.
Wenckheim- Fej érváry kastély felújítása.
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2.) Orlaj Petries Soma Kulturális Központ:
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Hírmodó)
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
M.n.s,egyéb oktatás
Múzeumi tevékenység
-

-

-

-

-

3.) Városi Közszolá1tató Intézmény:
Személy szállítás (Busz üzemeltetése)
Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés.
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kálmán Fürdő,)
Város-,község gazdálkodási egyéb szolgáltatások ( Faipari)
-

-

-

-

4.) Városi Humánseítő és Szociális Szol2álat:
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
-

-

-

-

-

-

-

2. melléklet a. /2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Mezó’berény Város Önkormányzata
kormányzatifnkciói
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kormányzati funkció
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C
Kormányzati funkció elnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati liivatalokjogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami ás önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Út, autópálya építése
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Ár- és belvízvédelemmel összef1ggö tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs Sport-) tevékenység ás
támogatása
Ovodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
időskorúak, demeris betegek tartós bentlakásos ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Lakásfenntartással, lakhatással összefliggő ellátások
Házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Szennyvízcsatoma építése, fenntartása, üzemeltetése
Nemzetközi kulturális együttműködés

