CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012 (III. 1.)
önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról

Záradék:
Megalkotás napja: 2012. február 29.
Kihirdetés ideje: 2012. március 1.
Hatálybalépés ideje: 2012. március 1.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzata ( továbbiakban SZMSZ) ezen
rendelet 1 mellékletével egészül ki.
(2) Az SZMSZ 2. melléklet helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
2. §.
Ez a rendelet 2012. március 1.-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző
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1. melléklet a 3/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1./a melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011 (IV.
14.) önkormányzati rendeletéhez
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493909 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
841402 Közvilágítás
841403
841901
842155
842160
842541
854234
869042
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889942
889943
890115
890301
890302
890441
890442
890443
900400
910203
931102
940000
960302

Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szociális ösztöndíjak
Ifjúsági-egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerződési és –átalakítási támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Múzeumi kiállítási tevékenység
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Közösségi, társadalmi tevékenységek
Köztemető-fenntartás és működtetés
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2. melléklet a 3/2012 (III. 1.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2011. (IV.
15.) önkormányzati rendeletéhez

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

A polgármesterre átruházott hatáskörök:
1. Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol
a) a szociális törvényben és az önkormányzat pénzbeli és
természetben
nyújtott
szociális
ellátásokról
szóló
rendeletében foglaltak szerint az alábbi szociális ellátások
tekintetében:
aa) átmeneti segély,
ab) temetési segély,
b) a hatáskörébe tartozó szociális ellátások vonatkozásában a
jogosulatlanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatosan
c) a gyermekvédelmi törvényben és az önkormányzat
gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátásokról szóló rendeletében foglaltak szerint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatosan,
d) a
közterületek
használatáról
rendeletben foglaltak alapján.

szóló

önkormányzati

2. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján dönt: az 500.000,- Ft
értékhatárt el nem érő használat és hasznosítási jog átengedéséről, ha a
használat az 1 évet nem haladja meg.
3. A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján:
gyakorolja a bérbeadói jogokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos
kötelezettségeket.
4. Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól
szóló önkormányzati rendelet alapján gondoskodik az elidegenítési
eljárás lebonyolításáról.
5. A vásár és piac rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján
megköti az elárusító asztal bérbeadására vonatkozó megállapodást.

