Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) 80. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a képviselő-testület által alapított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek,
és önállóan működő költségvetési szervek (intézmények).”
2.§
A Rendelet 80. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:
„(4) Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezését és felsorolását e rendelet
9. melléklete tartalmazza.
3. §
(1.) A Rendelet 87. § (4) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel:
„9. melléklet: Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezése és felsorolása
(2) A Rendelet 9. számú mellékletét képezi e rendelet melléklete.
4. §
Ahol a Rendelet kisebbségi önkormányzatot említ, ott nemzetiségi önkormányzatot kell
érteni.
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. február 14.

Stayer László
polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2012. február 15.

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Melléklet a 7/2012.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezése és felsorolása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
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931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
960302 Köztemető-fenntartás és működtetése

