Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2019. (X.22.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas 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. §
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének
(a továbbiakban: Rendelet) 32. § (1) bekezdésében a “32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 9.§
(2)” szövegrész helyébe az “5/2019. (III. 13.) IM rendelet 11. § (2)” szövegrész lép.
2. §
A Rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Indítványt bármely képviselő benyújthat a polgármesterhez írásban, legkésőbb a
Képviselő-testület ülését megelőző 3. napon.”
3. §
A Rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdést és javaslatot tehetnek, maximum 5 percben.
(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 15 nappal a közmeghallgatás előtt a
helyi sajtón keresztül – Halas TV, Halasi Tükör – a lakosságot tájékoztatni kell.
(3) A közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az annak tárgyában feladatés hatáskörrel rendelkező bizottságnak, tisztségviselőnek (a továbbiakban: válaszadó) ki kell
adni kivizsgálás céljából.
(4) A válaszadó 15 napon belül köteles írásban választ adni a kérdezőnek, a javaslattevőnek,
melyről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell.”
4. §
A Rendelet 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat a mindenkori költségvetéséből a települési nemzetiségi önkormányzat
működéséhez, lehetőségei szerint hozzájárul, kiegészítve ezzel a település nemzetiségi
önkormányzatnak nyújtott központi támogatást, mely hozzájárulást az önkormányzat
forrásként biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal útján ellátja adminisztratív, valamint
együttműködési megállapodás alapján pénzügyi és számviteli feladataikat. Az önkormányzat
a települési nemzetiségi önkormányzat elhelyezését a nemzetiségi önkormányzat
egyetértésével biztosítja.”
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5. §
A Rendelet 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a) Ügyrendi és Szociális Bizottság 7 fő
b) Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 7 fő
c) Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 7 fő”
6. §
A Rendelet 52. § (1) bekezdés 2. mondatában az „és tagjainak több mint a felét“ szövegrész
helyébe az „és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét” szöveg lép.
7. §
A Rendelet 52. § (9) bekezdése helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját személyesen
érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a
bizottság dönt.“
8. §
(1) A Rendelet 55. § (5) bekezdése helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép:
“(5) A bizottság minősített többséggel dönt az Mötv-ben meghatározottakon túl mindazokban
az ügyekben, amelyekben jelen SZMSZ a Képviselő-testület részére minősített többségű
döntést ír elő.”
(2) A Rendelet 55. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

“(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Külön jegyzőkönyvet kell készíteni:
a)
A bizottságok átruházott hatáskörének gyakorlásakor
b)
A bizottság előkészítő, véleményező feladatkörének ellátásakor
A jegyzőkönyv az Mötv. rendelkezésein túl tartalmazza különösen a jelenlévők nevét
(jelenléti ív), a bizottság számmal ellátott határozatba foglalt javaslatát, a szavazás
eredményét, a bizottság tagjának kérésére a külön véleményét.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke,
illetve a levezető elnök és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát megőrzés és
nyilvántartás végett a jegyzőnek kell átadni.”
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9.§
A Rendelet 58. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
“(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnak Szervezeti és Működési Szabályzatot kell készíteni,
mely tartalmazza különösen:
a) a hivatal belső tagozódását, szervezetét,
b) irányítását, vezetését,
c) a hivatali munkaidőt,
d) az ügyfélfogadás rendjét,
e) munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,
f) a hivatali szervezetek között a feladatok elosztását
g) a magasabb rendű jogszabály által kötelezően előírt tartalmi elemeket.”
10. §
A Rendelet 66. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) A képviselőt – megválasztása napjától megbízatása megszűnéséig – havonta tiszteletdíj
illeti meg, amelynek bruttó összege megegyezik a mindenkori teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb
összegének (a továbbiakban: minimálbér) 50 %-ával.“
11. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
12. §
(1) A Rendelet 3. mellékletének 1.2.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
“1.2.4. dönt a polgármester feletti azon egyéb munkáltatói jogok gyakorlásába tartozó
ügyekben, amelyek átruházását jogszabály lehetővé teszi,”
(2) A Rendelet 3. melléklete a következő 2.1.64. ponttal egészül ki:
„2.1.64. Véleményezi az SZMSZ-t, a gazdasági programot, az éves költségvetésről szóló
rendelet tervezetet, továbbá a tárgyánál fogva feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetet”
(3) A Rendelet 3. melléklete a következő 3.1.48. ponttal egészül ki:
„3.1.48. Véleményezi az SZMSZ-t, a gazdasági programot, az éves költségvetésről szóló
rendelet tervezetet, továbbá a tárgyánál fogva feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetet”
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13.§
Hatályát veszti a Rendelet 2. mellékletének 1.33. pontja.
14. §
Ez a rendelet a mai napon, a kihirdetését követően 18 óra 46 perckor lép hatályba, és az azt
követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2019. október 22.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon 18 óra 16 perckor a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2019. október 22.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
Jegyző
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1.melléklet a 23/2019. (X.22.) önkormányzati rendelethez
1.

melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1.IDEGENFORGALOM ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat
testvérvárosi kapcsolatok szervezése,
külföldi önkormányzatokkal való
együttműködés, ezeken belül
programok, rendezvények,
látogatások szervezése,
együttműködés kialakítása, civil
szervezetekkel való külkapcsolatok
idegenforgalom helyi fejlesztésének
összehangolása, idegenforgalom
alakulásának elemzése, értékelése

1.

2.

C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Alaptörvény 32.cikk (1)
k)pont

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés
13. pont

2.SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
A
kötelező feladat
1.

szociális alapszolgáltatások

hajléktalan személyek átmeneti
szállása
idősek otthona

2.
3.

4.
5.

Időskorúak gondozóháza
bölcsődei ellátás

családok átmeneti otthona

6.

7.

B
önként vállalt feladat

közfoglalkoztatás
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C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8.
pont,
A szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról
szóló 1993.évi III. tv.
(továbbiakban: Sztv.) 57.§
(1) bekezdés és 90. § (4)
bekezdés
Sztv. 86.§ (1)-(2) bekezdés
Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
Sztv.86.§ (1)-(2) bekezdés
Sztv. 86.§ (1) –(2)
Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.tv
(továbbiakban: Gytv.) 94. §
(3) bekezdés a) pont
Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
Gyvt. 94.§ (3) bekezdés c)
pont
a foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. tv. 8.§
(4) bekezdés a) pont,
a közfoglalkoztatásról és a

közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint
egyéb törvények
módosításáról szóló 2011.
évi CVI. törvény 1.§ (3)
bekezdés,
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12.
pont és 15.§
8.

gyermekek és tanulók
közétkeztetés

9.

önkormányzati segély

10.

köztemetés

személyi térítési díj csökkentése,
elengedése

11.

Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
Gyvt. 151.§ (2f) bekezdés
Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
Sztv. 45.§ (1) bekezdés
Szociális rászorultságtól
függő pénzbeli,
természetbeni ellátásokról
szóló 3/2015.(II.26.) önk.
rendelet
Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
Sztv. 48.§ (1)-(2) bekezdés
Szociális rászorultságtól
függő pénzbeli,
természetbeni ellátásokról
szóló 3/2015.(II.26.) önk.
rendelet
Mötv.13.§ (1) bekezdés
8.pont,
Sztv. 115.§ (3) bekezdés,
A személyes gondoskodást
nyújtó szociális
ellátásokról szóló 16/2011.
(VI.01.) önk. rendelet

3.EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A
kötelező feladat
1.

háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátás

2.

fogorvosi alapellátás

3.

fogászati röntgen

4.

alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás

5.

védőnői ellátás

B
önként vállalt feladat
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C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv.13.§ (1) bekezdés
4.pont,
Az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. tv.
(továbbiakban: Eütv.) 152.
§ (1) bekezdés a) pont
Mötv.13.§ (1) bekezdés
4.pont,
Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
Mötv.13.§ (1) bekezdés
4.pont,
Eütv. 152.§ (3) bekezdés
Mötv.13.§ (1) bekezdés
4.pont,
Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
pont
Mötv.13.§ (1) bekezdés
4.pont,

6.

iskola-egészségügyi ellátás

7.

szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató
működtetése
köztisztasági és
településtisztasági feladatok

8.

9.

Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
Mötv.13.§ (1) bekezdés
4.pont,
Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
Eütv. 152.§ (3) bekezdés
Mötv.13.§ (1) bekezdés
5.pont,
Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
Mötv.13.§ (1) bekezdés
5.pont,
Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1)

rovar- és rágcsálómentesítési
feladatok

4.KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK
A
kötelező feladat
1.
2.

városi múzeum fenntartása
(önkormányzat)
könyvtár fenntartása

3.

helyi közművelődés
feltételeinek biztosítása, a
helyi közművelődési
tevékenység támogatása

4.

közművelődési intézmény
biztosítása

5.

kulturális örökség védelme

6.

7.

B
önként vállalt feladat

városi nagyrendezvények szervezése,
lebonyolítása, kiemelt kulturális
programok támogatása
tematikus múzeumok, közérdekű
muzeális gyűjtemények és
kiállítóhelyek működésének
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C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés
7.pont
1997. évi CXL. törvény a
muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről
(továbbiakban:
közművelődési törvény) 64.§
(1) bekezdés,
Mötv. 13.§ (1) bekezdés
7.pont
közművelődési törvény 73.§
(2) bekezdése; 76.§ (1)
bekezdése,
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7.
és 15. Pont,
a közművelődésről szóló
19/2013. (IX.27.)
önkormányzati rendelet 3.§
(2) bekezdés
közművelődési törvény 77.§
78.§ (2) bekezdés,
a közművelődésről szóló
19/2013. (IX.27.)
önkormányzati rendelet
A kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 5.§ (1)
bekezdés
a közművelődésről szóló
19/2013. (IX.27.)
önkormányzati rendelet 7.§
az önkormányzat mindenkor
hatályos éves költségvetési
rendelete

támogatása
közművelődési célú tevékenységet
folytatók támogatása

8.

közművelődési törvény 80.§a,
a közművelődésről szóló
19/2013. (IX.27.)
önkormányzati rendelet 9.§

5.KÖZNEVELÉSI FELADATOK
A
kötelező feladat
1.

2.

B
önként vállalt feladat

óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai
nevelése
köznevelési intézmények
működtetése szakképző iskola
kivételével

C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés
6.pont,
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC.
törvény 74.§ (1) bekezdése
2011. évi CXC: törvény 74.§
(4) bekezdése

6.SPORT FELADATOK
A
kötelező feladat
1.

helyi sportfejlesztési
koncepció meghatározása és
annak megvalósítása

2.

együttműködés a helyi
sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel

3.

önkormányzat tulajdonát
képező sportlétesítmények
fenntartása és működtetése

4.

iskolai testnevelés és
sporttevékenység gyakorlása
feltételeinek megteremtése
A területén tevékenykedő
sportszövetségek működése alapvető
feltételeinek segítése
A sportági és iskolai területi
versenyrendszerek kialakításában,
valamint az e körbe tartozó
sportrendezvények lebonyolításában
való közreműködés
Adottságainak megfelelően részvétel
a nemzetközi sportkapcsolatokban

5.

6.

7.

8.

B
önként vállalt feladat

iskolai sportkörök
működéséhez, vagy ezek
feladatait ellátó diáksportegyesületek feladatainak
zavartalan ellátásához

C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
A sportról szóló 2004. évi I.
törvény (továbbiakban:
sporttv.) 55.§ (1) bekezdés
a) pont
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
sporttv.55.§ (1) bekezdés b)
pont
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
sporttv.55.§ (1) bekezdés c)
pont
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
sporttv.55.§ (1) bekezdés d)
pont
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
pont,
sporttv.55.§ (2) bekezdés
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szükséges feltételek biztosítása
a köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak
szerint
7.KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK
A
kötelező feladat
1.

víziközmű szolgáltatás
(közműves ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés-tisztítás)

2.

a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz
begyűjtése

3.

vízgazdálkodási feladatok

4.

közvilágítás

C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 21.
pont,
a víziközmű szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX.tv
A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII.
tv.(továbbiakban: víztv.) 4.§
(1) bek.d)
a nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról szóló
4/2014. (II.28.)
önkormányzati rendelet
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
pont,
víztv. 4..§
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2.
pont

lakossági önerős közműfejlesztések
támogatása

5.
6.

köztemető fenntartása és
üzemeltetése

7.

helyi közutak fejlesztése,
fenntartása és üzemeltetése,
közlekedés szervezés, forgalmi
rend kialakítása

8.

közterületen járművel való
várakozás biztosítása

9.

B
önként vállalt feladat

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2.
Pont,
a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű
szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény
(továbbiakban: feladattv.)
18.§,
Temetőkről szóló 9/2015.
(IV.30.) önkormányzat
rendelet
A temetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 1999. évi
XLIII. tv. 5.§ (3)
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2.
pont,
A közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. tv.
(továbbiakban: közúti tv.)
8.§ (1) bekezdés, 34.§ (2)(3) és (5) bekezdés
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2.
pont,
közúti tv. 8.§ (1) bekezdés c)
pont
lakossági önerős út- és járdaépítések
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Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2.

támogatása

pont,
közúti tv. 31.§ (1) bekezdés
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2.
pont,
A helyi környezet
védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló
59/2005. (XI.30.)
önkormányzati rendelet

10.

helyi közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és
fenntartása

11.

hulladékgazdálkodás

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19.
pont,
A hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 33.§
(1) bekezdése

12.

kéményseprő-ipari
közszolgáltatás

13.

épített környezet
akadálymentesítése

kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015.
évi CCXI. törvény,
A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás
ellátásáról és
igénybevételéről szóló
21/2014. (XII.19)
önkormányzati rendelet
A fogyatékos személyek
jogairól és
esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény 5.§ (1)
bekezdés
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 18.
pont,
A személyszállítási
szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 4.§
(4) bekezdés

helyi közösségi közlekedés biztosítása

14.

15.

környezetvédelmi feladatok,
együttműködés a
környezetvédelmi feladatokat
ellátó szervezetekkel

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
pont,
A környezet védelmének
általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény
(továbbiakban: környtv.)
37.§ (1) bekezdés, 46. § (1)
bekezdés, 48. § (1)-(2) és (4)
bekezdés

16.

Környezetvédelmi Program
készítése

17.

környezeti állapot értékelése,
lakosság tájékoztatása

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
pont,
környtv.46.§ (1) bekezdés b)
pont,
Kiskunhalas város
környezetvédelmi
programjáról szóló
43/2008 rendelet
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
pont,
környtv. 46.§ (1) bekezdés e)
pont

18.

környezetvédelmi célú

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
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rendezvények szervezése

pont,
környtv. 54.§ (1)-(2)
bekezdése
Környezetvédelmi Alap működtetése

19.

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
pont,
környtv.58.§ (1) bekezdés,
Az önkormányzati
Környezetvédelmi alapról
szóló 54/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11.
pont,
a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII.törvény
24.§ (1) bekezdés b) pontja,
30.§ (2) bekezdés b) pontja,
36.§ (1) bekezdés, 55. § (1)
bekezdés

20.

természetvédelmi feladatok

21.

katasztrófavédelem

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12.
pont,
A katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 15.§ (1)-(2)
bekezdés, 16.§

22.

állat-egészségügyi feladatok

23.

távhőszolgáltatás

Az élelmiszerláncról és a
hatósági felügyeletről szóló
2008. évi XLVI. törvény
19.§ (2) bekezdés
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 20.
pont,
A távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény 6.§,
A távhőszolgáltatásról szóló
2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelet
8.LAKÁSGAZDÁLKODÁS

A
kötelező feladat
1.

2.

B
önként vállalt feladat

önkormányzati tulajdonú lakás
céljára szolgáló ingatlanok
hasznosítása/lakásgazdálkodás

helyi lakásépítési/lakásvásárlási
támogatás
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C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés
9. pont,
Az önkormányzat
tulajdonában lévő
lakások és nem lakás
céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló
21/2017. (V.26) rendelet
A lakások és helyiségek
bérletére, valamint
elidegenítésére vonatkozó
egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. tv.
Lakásépítés és vásárlás
helyi támogatásáról szóló

3.
4.

helyi lakbér-, albérleti támogatás
lakbértámogatás

5.

lakástörvény 85/F §-a szerinti
elővásárlási jog gyakorlása

6.

városrehabilitációs feladatok

13/2004. (IV.29.)
önkormányzati rendelet
(továbbiakban:
lakástámogatási rendelet)
lakástámogatási rendelet
A lakások és helyiségek
bérletére, valamint
elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról szóló
1993.évi LXXVIII. tv
(továbbiakban: lakástv.)
34.§ (3) bekezdés,
lakástámogatási rendelet
Mötv. 13.§ (1) bekezdés
9. pont,
lakástörvény 85/F § (1)(5) bekezdés,
lakásrendelet

9.VAGYONGAZDÁLKODÁS
A
kötelező feladat
1.

kataszteri nyilvántartás
vezetése

2.

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

önkormányzati vagyon ingyenes
hasznosítása

3.
4.

B
önként vállalt feladat

önkormányzati tulajdonnal
kapcsolatos feladatok
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C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Egyes állami tulajdonban
lévő vagyontárgyak
önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló 1991.évi
XXXIII.törvény 42.§,
A nemzeti vagyonról szóló
2011.évi CXCVI.törvény
(továbbiakban:
vagyontörvény),
Az önkormányzati
tulajdonban lévő
ingatlanvagyon
nyilvántartási és
adatszolgáltatási rendjéről
szóló 147/1992. (XI.6.)
Korm.rendelet,
Az önkormányzat
tulajdonában álló
vagyonnal való rendelkezés
egyes szabályairól szóló
16/2015. (VI.26.)
önkormányzati rendelet
(továbbiakban:
vagyonrendelet)
Az épített környezet
átalakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény (továbbiakban:
Étv.) 30.§,
A kisajátításról szóló 2007.
évi CXXIII. Törvény
vagyontörvény 11.§,
vagyonrendelet
A polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
5:30.§,

Mötv. 106-110.§, vagyontv.,
vagyonrendelet

10.EGYÉB FELADATOK
A
kötelező feladat
1.

B
önként vállalt feladat

esélyegyenlőséggel
kapcsolatos feladatok

ifjúságpolitikai feladatok, és
bűnmegelőzési feladatok

2.

3.

településfejlesztési koncepció
készítése, Integrált
Településfejlesztési Stratégiai
készítése, karbantartása

4.

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

C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja
Az esélyegyenlőségről és az
esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 31.§ (1)
bekezdés
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15.
és 17. pont
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1.
pont,
Étv.6.§,
A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált
településfejlesztési
stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.
rend.
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1.
pont,
Étv.6.§

5.

településképi véleményezési eljárás

Étv.6/A §,
HÉSZ

6.

az épített környezet védelme,
valamint a helyi építészeti örökség
védelme
közterület-felügyelet működtetése

Étv. 6/A § (1) bekezdés aa)
pont

7.

8.

9.

10.

A közterület-felügyeletről
szóló 1999.évi LXIII.tv. 1.§
(1)-(2)

választási bizottságok
(szavazatszámláló bizottság,
helyi választási bizottság,
országgyűlési egyéni
választókerületi választási
bizottság) tagjainak
megválasztása
bírósági ülnökök
megválasztásának
lebonyolítása

A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. tv. 22-23.§
és 24.§ (1) bekezdés

a települési nemzetiségi
önkormányzatok részére az
önkormányzati működés

A nemzetiségek jogairól
szóló 2011.évi
CLXXIX.törvény 80.§ (1)

A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló
2011.évi CLXII.törvény 213215.§ (1) bekezdés
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személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítása, továbbá a
működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátása

bekezdése

11.

városi kitüntetések, elismerő címek,
díszoklevelek adományozása

a kitüntető díjak
alapításáról és
adományozásáról szóló
22/2014. (XII.19.)
önkormányzati rendelete

12.

nemzeti ünnepekhez kapcsolódó
megemlékezések szervezése

az önkormányzat mindenkor
hatályos éves költségvetési
rendelete

13.

települési nemzetiségi
önkormányzatok támogatása

az önkormányzat mindenkor
hatályos éves költségvetési
rendelete

14.
15.

önkormányzati közlemények,
hirdetmények megjelentetése
piac fenntartása

16.

polgárőr egyesületek támogatása

17.

közterületek fellobogózása

együttműködés más önkormányzattal,
tagság érdek-képviseleti szövetségben
helyi adókkal kapcsolatos feladatok

18.
19.

20.

21.

gyepmesteri feladatok ellátása
mezőőri feladatok ellátása
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Mötv. 13.§ (1) bekezdés 14.
pont,
az önkormányzat mindenkor
hatályos éves költségvetési
rendelete
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12.
és 17. pont,
Magyarország címerének és
zászlajának használatáról,
valamint állami
kitüntetésekről szóló
2011.évi CCII. törvény 7.§
(1) g) pont, Kiskunhalas
város középületeinek,
köztereinek
fellobogózásáról,
díszkivilágításáról szóló
34/2016. (XII.16.)
önkormányzati rendelet
Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés k) pontja
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 13.
pont,
A helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1.§ (1)
bekezdés,
A helyi adókról szóló
38/2011. (XII.28.)
önkormányzati rendelet
az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998.évi
XXVIII.tv. 48/A. §
a fegyveres biztonsági
őrségről, a
természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló
1997.évi CLIX.tv. 16.§ (1)
bekezdés
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