Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(IV.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Balatonudvari Község Önkormányzatának 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.§
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 55.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A polgármester jogosult dönteni a képviselő-testületi ülések közötti időszakban
felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi önkormányzati
ügyekben:
a) olyan be nem tervezett kisebb felújítási, javítási, karbantartási munkákat
elvégeztetni, amelyek az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódnak, a település
érdekeit szolgálják és forrásigényük nem haladja meg a 100.000 Ft-ot
b) olyan munkákat elvégeztetni, amelyek az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokban váratlanul bekövetkezett káresemények következményeinek azonnali
elhárítását szolgálják élet és balesetvédelmi szempontból, és forrásigényük nem haladja meg a
100.000 Ft-ot. „
2.§

a) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
b) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2 melléklete lép.

3.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. április 9.
Németh Tünde jegyző megbízásából:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

1. melléklet a 4/2015.(IV.9.) önkormányzati rendelethez

I. Balatonudvari Község Önkormányzatának kormányzati funkciói
a) sorszám b) kormányzati funkció kód c) megnevezés

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig. tev.
2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
6. 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10. 045120 Út, autópálya építése
11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
12. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
13. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
14. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
15. 064010 Közvilágítás
16. 066010 Zöldterület-kezelés
17. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
18. 072111 Háziorvosi alapellátás
19. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
20. 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
21. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
22. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
23. 082044 Könyvtári szolgáltatások
24. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
25. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
27. 107051 Szociális étkeztetés
28. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások

II. Balatonudvari Község Önkormányzatának szakfeladat rendje:
a) sorszám b) szakfeladat szám c) megnevezés

1. 370000
2. 381103
3. 412000
4. 421100
5. 422100
6. 521012
7. 522001
8. 581400
9. 680001
10. 680002

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

11. 813000
12. 841112
13. 841114
14. 841115
15. 841117
16. 841118
17. 841126
18. 841133
19. 841154
20. 841169
21. 841358
22. 841383
23. 841402
24. 841403
25. 841901
26. 842155
27. 842521
28. 851011
29. 854314
30. 862101
31. 862102
32. 862231
33. 862301
34. 869037
35. 869041
36. 869052
37. 882111
38. 882112
38. 882113
40. 882114
41. 882116
42. 882117
43. 882118
44. 882119
45. 882121
46. 882122
47. 882123
48. 882124
49. 882129
50. 882202
51. 882203
52. 889201
53. 889921
54. 889922
55. 889923
56. 889924
57. 889925
58. 889942
59. 889943
60. 890301

Zöld terület kezelése
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai Parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi névszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
M.n.s.egyéb kiegészítő szolgáltatások
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Területfejlesztési és területrendezési és helyi feladatok
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulatok elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
Óvodai nevelés, ellátás
Szociális ösztöndíjak
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Település-egészségügyi feladatok
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása

61. 890441
62. 890442
63. 890443
64. 890506
65. 910121
66. 910123
67. 910301
68. 910302
69. 910502
70. 932911
71. 960302

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szabadidőpark, fürdő és strand szolgáltatás
Köztemető fenntartása és működtetése

2. melléklet a 4/2015.(IV.9.) önkormányzati rendelethez

I. A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke
1./ A 2./2015.(III.13.) számú költségvetési rendeletben foglaltak alapján:
36.§ (1) A polgármester a Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés
közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról
esetenként legfeljebb 100.000,-Ft összeghatárig önállóan dönthet
2./ Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat vagyonáról szóló 4./2012.( (III.19.)
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.
3./ A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól 3./2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet alapján:
a) 21.§ (5) bekezdése alapján gyermek születése esetén a támogatás megállapításáról
és a kifizetés módjáról - a képviselő-testület által átruházott hatáskörében - a polgármester
határozatban dönt.
b) 22.§ (5) bekezdése alapján haláleset esetében egyszeri vissza nem térítendő
támogatást nyújt. A támogatás megállapításáról és a kifizetés módjáról - a képviselő-testület
által átruházott hatáskörében - a polgármester határozatban dönt.
c) 23.§ (3) bekezdése alapján a tanulói bérlettérítés támogatás megállapításáról és a
kifizetés módjáról - a képviselő-testület által átruházott hatáskörében - a polgármester
határozatban dönt.
d) 24.§ (7) bekezdése alapján az oktatási támogatás esetében a kérelmek elbírálása a
képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe történik
e) a 25.§ (1) bekezdése alapján köztemetés elrendeléséről intézkedik a rendeletben
foglaltak szerint.
4./ Közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól, és a közterületi
hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló 3./2003.(V.01.) rendelet 10.§-a alapján a
közterület rendeltetéstől eltérő célú használatát a polgármester engedélyezi a rendeletben
foglaltak szerint.
5./ A környezetvédelemről szóló 10./2007. (X.01.) rendelet:
a) 13.§-a alapján a zöldterületeket rendeltetéstől eltérő célra igénybe venni a
polgármester engedélyével lehet.
b) A 6.§ értelmében a kóbor ebek elszállíttatása illetve kiírtatása a polgármester
feladata.
c) 58.§ (3) bekezdése alapján az állattartásra szolgáló létesítmények fertőtlenítését a
tulajdonos költségére a polgármester végeztetheti el.
6./ Balatonudvari Fizető Strand belépődíjairól szóló 9./2012. (V.9.) önkormányzati rendelete
10.§ -a alapján egyedi esetekben kedvezményes belépőjegyet biztosíthat.

7./ A települési köztemetőről szóló 11./2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet szerint:
a) 10.§ Az égetési tilalom alól kivételes esetben a polgármester felmentést adhat.
b) 27.§ (2) A megváltási díj fizetése alól a polgármester kivételes esetben, kérelem
alapján mentességet biztosíthat, vagy a díjat csökkentett összegben állapíthatja meg a
rendeletben foglaltak alapján.
8./ A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról szóló 12./2013.
(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján az 1.§ (3) bekezdése értelmében a filmforgatási
célú közterület használattal összefüggő, a Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi
hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

