Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete
18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet
Gyömrő Város Képviselő – testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosításáról
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének
18/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép:

2.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2015. február 05.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve. 2015. február 10.

Varga Ernő
jegyző

1. számú melléklet a 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ
ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 10.§)
1. IDEGENFORGALOM ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

testvérvárosi kapcsolatok szervezése, külföldi
önkormányzatokkal való együttműködés, ezeken
belül programok, rendezvények, látogatások
Alaptörvény 32. cikk k) pontja
szervezése, együttműködés kialakítása civil
szervezetekkel való külkapcsolatok

2.

idegenforgalom helyi fejlesztésének
összehangolása, idegenforgalom alakulásának
elemzése, értékelése

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 13. pontja

2. SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK
A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
1.
2.
3.
4.
5.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

önkormányzati segély
méltányossági ápolási díj
köztemetés
közfoglalkoztatás

1993. évi III. tv.
1993. évi III. tv. 25.§
1993. évi III.tv. 25.§ ba.
1993. évi III.tv.
1993. évi III.tv.2011.évi XCI. tv.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások
szociális alapszolgáltatások
keretén belül:

1993. évi III. tv. 57.§

6.
7.

étkeztetés
házi segítségnyújtás

1993. évi III. tv. 57.§
1993. évi III. tv. 57.§

8.
9.

nappali ellátás
családsegítés

1993. évi III. tv. 57.§
1993. évi III. tv. 57.§

10.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

11.
12.

GYERMEKVÉDEMI ELLÁTÁS
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

13.
14.

GYERMEKJÓLÉTI ALAP- ELLÁTÁS
KERETÉBEN
Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek napközbeni ellátása

15.

1993. évi III. törvény
1997. XXXI. tv.18-21.§
1997. XXXI. tv.18-21.§
1997. XXXI. tv. 39-40.§
1997. XXXI. tv. 39-40.§
1997. XXXI. tv. 39-40.§

bölcsődei ellátás

1997. évi XXXI. törvény 42.§

közétkeztetés

1997. évi XXXI. törvény
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjrendszer

16.

évente a képviselő – testület határozatai szerint

3.EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

1997. évi CLIV. törvény 152.§

2.
3.
4.
5.

fogorvosi alapellátás
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
védőnői ellátás
iskola-egészségügyi ellátás

1997. évi CLIV. törvény
1997. évi CLIV. törvény
1997. évi CLIV. törvény
1997. évi CLIV. törvény
4. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

1.

A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

városi könyvtár fenntartása
a helyi közművelődés feltételeinek
biztosítása, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása

1997. évi CXL. törvény 53.§

3.

közművelődési intézmény biztosítása

1997. évi CXL. törvény 76.§

4.

kulturális örökség védelme

2001. évi LXIV. törvény

2.

1997. évi CXL. törvény 76.§

városi nagyrendezvények, szervezése,
lebonyolítása, kiemelt kulturális programok
támogatása

5.

tárgyévi költségvetési rendelet alapján

5. KÖZNEVELÉSI FELADATOK
A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, a feladatellátás alapja

1.

óvodai nevelés

2011. évi CXC. törvény

2.

a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése

2011. évi CXC. törvény

3.

köznevelési intézmények működtetése

2011. évi CXC. törvény
6. SPORT FELADATOK

A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

helyi sportfejlesztési koncepció
meghatározása és annak megvalósítása

2004. évi I. törvény 55.§

2.

együttműködés a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel

2004. évi I. törvény

3.

4.

5.

önkormányzat tulajdonát képező
sportlétesítmények fenntartása és
működtetése
iskolai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlása feltételeinek megteremtése
szükséges feltételek biztosítása a
köznevelésről szóló törvényben
meghatározottak szerint

2004. évi I. törvény

2004. évi I. törvény

a sportági és iskolai területi
versenyrendszerek kialakításában, valamint
az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolításában való közreműködés

2004. évi I. törvény

önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények
térítésmentes biztosítása szabadidősport
rendezvények lebonyolítása

6.

7. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK
A

B

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

C

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

vízi közmű szolgáltatás (közműves
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tisztítás)

2.

vízgazdálkodási feladatok

3.

közvilágítás

1995. évi LVII. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény

4.

köztemető fenntartása és üzemeltetése

2011. évi CLXXXIX. Törvény 1991. évi XX. törvény 1999. évi XLIII. Törvény

5.

helyi közutak fejlesztése, fenntartása és
üzemeltetése

2011. évi CLXXXIX. Törvény és 1988. évi I. törvény

6.

közterületeken járművel történő
várakozás biztosítása

2011. évi CLXXXIX. Törvény és 1988. évi I. törvény

2011. évi CLXXXIX. Törvény 1995. évi LVII. Törvény

2011. évi CLXXXIX. törvény

lakossági önerős út- és
járdaépítések támogatása

7.

8.

helyi közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása

9.

parkolás biztosítása

10.

hulladékgazdálkodás

2011. évi CLXXXIX. törvény
1988. évi I. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény

kéményseprő-ipari
közszolgáltatás

11.
12.

helyi középületek akadálymentesítése

13.

erdőgazdálkodás

14.

1988. évi I. törvény, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékben

mezei őrszolgálat

2011. évi CLXXXIX. törvény,
2012. évi CLXXXV. törvény
2012. évi XC. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény
1998. évi XXVI. törvény
2009. évi XXXVII. törvény
1997. évi CLX. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény

15.

helyi közösségi közlekedés biztosítása
2012. évi XLI. törvény

16.

környezetvédelmi feladatok

2011. évi CLXXXIX. Törvény, 1995. évi LIII. Törvény

17.

környezetvédelmi feladatok megoldása,
együttműködés a környezetvédelmi
feladatokat ellátó szervezetekkel

1995. évi LIII. törvény
Környezetvédelmi Alap
működtetése

18.

19.

természetvédelmi feladatok

1995. évi LIII. törvény 58.§
2011. évi CLXXXIX. törvény
1995. évi LIII. törvény

20.

katasztrófavédelem

2011. évi CLXXXIX. törvény
2011. évi CXXVIII. törvény

21.

állat-egészségügyi feladatok

2008. évi XLVI. törvény 19.§

22.

köztisztasági és településtisztasági
feladatok

1991. évi XX. Törvény és 1997. évi CLIV. tv.

23.

rovar- és rágcsálómentesítési feladatok

1997. évi CLIV. tv.
8. LAKÁSGAZDÁLKODÁS

1.
2.

A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

önkormányzati tulajdonú lakás céljára
szolgáló ingatlanok hasznosítása/

2011. évi CLXXXIX. törvény
lakástörvény 85/F.§-a
1993. évi LXXVIII. törvény
szerinti elővásárlási jog
9.VAGYONGAZDALKODAS

A

B

C

kötelező feladat

önként vállat feladat

jogszabály megjelölése, a feladatellátás alapja

1.

kataszter-nyilvántartás vezetése

1991. évi XXXIII. törvény a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

2.

településrendezési eszköz változása,
vagy az ott előírt korlátozás miatti
kártalanítás, kisajátítás

1997. évi LXXVIII. törvény
önkormányzati vagyon
ingyenes átruházása

3.
4.

önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos
feladatok

2011. évi CXCVI. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény, 2011. évi CXCVI. törvény, 2013. évi V. törvény

10. EGYÉB FELADATOK

1.

A

B

C

kötelező feladat

önként vállalt feladat

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

esélyegyenlőséggel kapcsolatos
feladatok

2003. évi CXXV. törvény

idős- és civilek egyházak
támogatása

2.

önkormányzat éves költségvetésében tervezettek és egyedi döntései alapján

3.

településfejlesztési koncepció készítése,
Integrált Településfejlesztési Stratégia
készítése, karbantartása

2011. évi CLXXXIX. Törvény, 1997. évi LXXVIII. Törvény

4.

településrendezési feladatok ellátása: helyi építési szabályzat és szabályozási
terv készítése és karbantartása településszerkezeti terv készítése és
karbantartása

2011. évi CLXXXIX. Törvény, 1997. évi LXXVIII. Törvény

településképi véleményezési
eljárás - önkormányzati
tervtanács működtetése
településképi bejelentési
eljárás, településképi
kötelezés
az épített környezet
emberhez méltó esztétikus
kialakítása, valamint a helyi
építészeti örökség védelme
közterület-felügyelők
működtetés

5.

6.

7.

városi kitüntetések, elismerő
címek, díszoklevelek
adományozása

8.

9.

nemzeti ünnepekhez kapcsolódó
megemlékezések szervezése

1997. évi LXXVIII. törvény 30/C.§

1997. évi LXXVIII. törvény

1999. évi LXIII. tv.

önkormányzati rendeletek és határozatok szerint

az önkormányzat mindenkor hatályos éves költségvetési rendelete

10.

önkormányzati közlemények,
hirdetmények megjelentetése,
éves költségvetésben tervezettek és a képviselő – testület egyedi döntései alapján
folyóirat, időszaki kiadvány,
újság

11.

piac fenntartása

önkormányzati rendelet alapján

polgárőr egyesületek
támogatása

12.
13.

közterületek fellobogózása

2011. évi CLXV. törvény
2011. évi CCII. törvény

14.

helyi adókkal kapcsolatos
feladatok

1990. évi C. törvény

15.

rendőrség támogatása

éves költségvetésben tervezettek és a képviselő – testület egyedi döntései alapján

16.

Strand üzemeltetés

a képviselő–testület döntése alapján

17.

számítógépes programozás

éves költségvetésben tervezettek alapján

18.

polgári védelmi tevékenység működési
feltételeinek biztosítása

2011. évi CXXVIII. tv.
234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet

